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Slovo starosty
Vážení občané,

v pondělí 23. října 2017 proběhlo 
16.  jednání Zastupitelstva obce, které bylo 
svoláno mimořádně z  důvodu nutnosti 
schválit příspěvky na kotlíkové dotace. Za-
stupitelé mimo jiné schválili pokračování 
v  poskytování příspěvku ke kotlíkovým 
dotacím ve výši 7 500,- Kč všem občanům, 
kteří získají dotaci na ekologické topení. 
Současně zrušili limit roční maximální 
částky 150 000,- Kč, který byl stanoven na 
13. jednání Zastupitelstva obce Dobrá dne 
26. 4. 2017. V  příštím roce předpokládá-
me, že budeme v  této podpoře našich ob-
čanů nadále pokračovat. Zastupitelé také 
schválili úplatné nabytí pozemků, které 
byly dotčeny výstavbou rozšíření splaškové 
kanalizace a nabytí pozemků darem od Mo-
ravskoslezského kraje, na kterých proběhla 
výstavba chodníku k Pazderné. 

Sportovní komise uspořádala pro děti 
v  sobotu 21. října tradiční DRAKIÁDU. 
Počasí bylo tentokrát skvělé, a  tak se na 
kopci u vodárny nad obcí sešlo mnoho dětí 
s  rodiči. Pro všechny účastníky bylo při-
praveno drobné občerstvení. Děkuji velmi 
všem organizátorům za uspořádání této 
akce. Fotky si můžete prohlédnout na na-
šem webu: www.dobra.cz.

Letošní již 13. ročník modelářské vý-
stavy Doberský slepenec, se uskutečnil ve 
dnech 21. a 22. 10. 2017. Pořadatel je tra-
dičně Letecko-modelářský klub z  Dobré. 
Výstava proběhla v hasičské zbrojnici a rád 
bych všem organizátorům velmi poděkoval 
za její uspořádání a organizaci. 

Jak se již stalo v naší obci hezkou tradi-
cí, rozhodli jsme se vydat Kalendář 2018 
obce Dobré, který bude zdarma doručen do 
všech domácností. Příprava a výroba obec-
ního kalendáře je v  těchto dnech v  plném 
proudu a  předpokládáme jeho distribuci 
začátkem prosince. Vydání nového obecní-
ho kalendáře bude opět obsahovat spoustu 
fotografií ze soutěže pro amatérské foto-
grafy, kterou jsme letos uspořádali. Věříme, 
že se Vám všem bude líbit. 

Začátkem prosince proběhne v  naší 
obci jedna speciální akce. V  neděli 3. pro-
since v 15 hodin odpoledne v prostoru par-
ku a  před ZŠ Dobrá proběhne Rozsvěco-
vání vánočního stromu. Tato nová akce je 
připravovaná Kulturní komisí a bude připo-
mínkou, že se již blíží vánoční svátky. Prosí-
me všechny děti, aby nezapomněly přinést 
vyrobenou ozdobu na vánoční strom. 

A na závěr mi dovolte, abych Vás pozval 
na plánované jednání zastupitelstva obce, 
které se uskuteční v  pondělí 18. prosin-
ce 2017 v  17 hodin ve víceúčelovém sále 
naší základní školy. Na programu bude 
projednání a schválení rozpočtu naší obce 
pro příští rok 2018, schválení dotací pro 
spolky a  informace o  investičních akcích, 
které připravujeme pro příští rok v Dobré. 
Jednání obecního zastupitelstva je veřejné 
a občané mohou při projednávání jednotli-
vých bodů uplatnit své připomínky, náměty 
či dotazy. 

Ing. Jiří Carbol, starosta obce
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Vážení spoluobčané,
obracíme se na Vás s žádostí či výzvou k odstranění překážek umístěných v blízkosti 
pozemních komunikací. Jde zejména o kameny, které jsou umístěny v zeleném pásu 
komunikace, které jsou, ač natřené například bílou barvou, nebezpečnou překážkou 
v  provozu na komunikaci. V  nedávné době došlo ke zranění chodce, právě z  důvodu 
umístění takovéto překážky v blízkosti komunikace.
Obec, jako vlastník komunikací, je zodpovědná za bezpečnost provozu a  všech jeho 
účastníků.
Žádáme Vás tedy o odstranění veškerých překážek (kamenů, betonových patníků, 
různých kovových sloupků apod.) umístěných v zelených pásech komunikací, které 
jsou také součástí pozemních komunikací a vztahují se na ně stejná pravidla, jako 
na samotných komunikacích.  
Dále žádáme vlastníky vozidel, parkujících na veřejně přístupných komunikacích, aby 
s blížící se zimní sezónou, parkovali pokud možno na svých pozemcích a nebránili tak 
zimní údržbě v odklizení sněhu.  

                                        Ing. Tomáš Chýlek, vedoucí odboru správy majetku a investic

Otevírací doba sběrného dvora v Dobré 
– o vánočních svátcích a na Nový rok

Pátek   22. 12. 2017   14.00 - 17.00 hodin
Sobota   23. 12. 2017     8.00 - 12.00 hodin
Pondělí  25. 12. 2017         ZAVŘENO
Středa  27. 12. 2017  14.00 - 17.00 hodin
Pátek   29. 12. 2017   14.00 - 17.00 hodin
Sobota   30. 12. 2017     8.00 - 12.00 hodin
Pondělí      1.  1. 2018         ZAVŘENO

V letošním roce se Moravskoslezský kraj 
rozhodl realizovat projekt, jehož cílem je 
zvýšení bezpečnosti seniorů se zaměřením 
na jejich ochranu před účinky nebezpečných 
plynů a průvodních jevů požáru. 

V rámci tohoto projektu Moravskoslez-
ský kraj nakoupil 350 kusů hlásičů požáru 
a 200 kusů detektorů oxidu uhelnatého. 

Nakoupené hlásiče budou svěřeny Seni-
or Pointu ve Frýdku-Místku, umístěném 
v  křížovém podchodu vedle služebny Měst-
ské policie F-M (otvírací doba po 9–15; st 
8–16; pá 9–15; tel.: 595 170 999), který bude 
na základě žádosti jednotlivých seniorů (ob-
čanů nad 65 let) tyto hlásiče poskytovat. 
Martina Gorošová – vedoucí správního odboru

Projekt k bezpečnosti seniorů
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Právní poradna
Pro občany obce Dobrá bude v roce 2017 probíhat vždy první středu v měsíci, od 16 hodin, 
tj. 6. 12. 2017, v budově Obecního úřadu Dobrá, 2. poschodí, zasedací místnost č. 21 – bý-
valé foto. Poradna je pro občany obce Dobrá zdarma.

Termíny uzávěrky Doberských listů v roce 2017
 4. 12. 2017– příspěvky v tyto termíny je možné zasílat vždy pouze do 12 hodin.

Procházka pohádkovým lesem - poděkování
Komise pro rodinu a občanské záležitosti 

při RO Dobrá uspořádala v  sobotu 7. 10. 
2017 akci pro děti pod názvem „Procház-
ka pohádkovým lesem“. Měli jsme obavu, 
jak akce dopadne, protože celý týden bylo 
chladno a  pršelo. Ale v  sobotu se oteplilo 
a dokonce i svítilo sluníčko, takže děti přišly 
v hojném počtu.  

Začátek byl na kraji lesa u  myslivecké 
chaty v Dobré, pak děti procházely označe-
nou cestičkou přes les, kde na sedmi sta-
novištích na ně čekalo překvapení v podobě 
pohádkových bytostí, které požadovaly po 
dětech splnění úkolů. Děti se tak potkaly 
s  Rumcajsem, ježibabou a  skřítkem, Kře-
mílkem a Vochomůrkou, Červenou Karkul-
kou, vodníkem Česílkem, Dlouhým, Širokým 
a Bystrozrakým, Rákosníčkem a princeznou, 
která jim za odvahu a  statečnost předala 
sladkou odměnu.   

Chtěla bych také poděkovat všem, kdo 
nám pomohli tuto akci uskutečnit a rozší-
řili tak řady pořadatelů naší komise. Byli 
to členové kulturní komise Eva Nováková, 
Romana Ponikvová a Jana Blahutová, čle-
nové sportovní komise Vojtěch Mališ a Pavel 
Baran, člen komise životního prostředí Ví-
tězslav Pantlík a skautky Vlaďka Urbancová, 
Denisa Tomančáková a Zuzana Tesarčíková. 
Děkuji za pomoc také panu Jaroslavu Záru-
bovi, dále předsedovi mysliveckého sdružení 
Dobrá panu Václavu Vaňkovi za propůjčení 
myslivecké chaty a  členům mysliveckého 
sdružení panu Aleši Muchovi a Milanu For-
gačovi a také členům naší komise. Ti všichni 
věnovali nemalé úsilí tomu, aby se akce zda-
řila a děti byly spokojené. Všem patří velké 
poděkování.

Za Komisi pro rodinu a občanské záležitosti  
Žižková Marie

Komise pro rodinu a občanské záležitosti
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Aktivizační  
a motivační
programy 
pro osoby  
s autismem
MIKASA z.s. je nestátní nezisková orga-
nizace, která působí ve městě Ostrava od 
roku 2009, kde provozuje služby pro osoby 
s autismem a kombinovaným postižením.

Na základě získaných zkušeností s po-
skytováním služeb lidem s poruchou au-
tistického spektra rozšiřujeme nabídku 
služeb o aktivity zaměřené na podporu 
a rozvoj schopností a dovedností osob 
s Aspergerovým syndromem a vysoko-
funkčním autismem od 16 let.  

Chcete něco ve svém životě změnit? 
Potřebujete dodat odvahu? 
Chcete mít někoho, kdo Vás podpoří?

Jsme tady pro Vás i ve Vašem městě. 
Projekt je realizován v jednotlivých městech 
Moravskoslezského kraje.

www.mikasa-detem.cz

Cítím se osaměle. Chci si zajít do 
kina. Chci mít kamaráda. Chci mít 
partnera. Chci si najít práci. Chci 
si zajít na večeři. Chci si zajít do 

knihovny. Chci si zajít na sportovní 
utkání. Chci cestovat. Chci se zbavit 

nepříjemných návyků.

Získávám odvahu jít do kina. Hledám 
si kamaráda. Hledám si partnera. 

Hledám si práci. Učím se orientovat 
v mapě. Hledám si informace. Sdílím své 

problémy s druhými.

Chodím do kina. Chodím s kolegy na 
sportovní utkání. Jezdím na výlety. 

Půjčuji si knížky v knihovně. Nakupuji si. 
Zvu svého kamaráda do divadla. 
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AKTIVIZAČNÍ A MOTIVAČNÍ PROGRAMY 
PRO OSOBY S AUTISMEM

Nezisková organizace MIKASA, z. s., 
zahájila ve Frýdku-Místku projekt „Akti-
vizační a  motivační programy pro osoby 
s autismem“. Jde o  jeden z mála projektů 
v Moravskoslezském kraji, který se zamě-
řuje na dospívající a dospělé osoby s Asper-
gerovým syndromem a  vysokofunkčním  
autismem. 

Naším cílem je podporovat a motivovat 
účastníky v překonávání životních překážek 
a zvyšovat tak jejich schopnost najít a udržet 
si práci, samostatně žít a zapojovat se do 
běžných aktivit života. 

Účastníkům nabízíme zdarma širokou 
škálu motivačních, vzdělávacích a terapeu-
tických aktivit, které přizpůsobujeme jejich 
individuálním potřebám a přáním. Jednotli-
vé aktivity se soustředí na oblast komunika-
ce, navazování vztahů, partnerství, ale také 

na oblast zaměstnání. Kromě vzdělávání jde 
také o nácviky jednotlivých dovedností. 

Po ukončení programů pojedou účast-
níci na víkendový pobyt, kde si budou moci 
vyzkoušet nabyté dovednosti v novém pro-
středí za podpory pracovníků realizačního 
týmu, složeného z psychologů, speciálních 
pedagogů a sociálních pracovníků.

Jednou z priorit projektu je dosažitelnost 
nabízených aktivit, proto pracovní tým do-
jíždí za účastníky do jejich měst, mimo jiné 
také do Frýdku-Místku. 

Bližší informace o projektu můžete nalézt 
na internetových stránkách www.mikasa-de-
tem.cz, nebo u vedoucí sociální pracovnice 
Mgr. Veroniky Cahové, tel. 732 384 709.

Projekt vznikl za podpory Evropské unie, 
Evropského sociálního fondu, Operačního 
programu Zaměstnanost. 

1. ročník
ROZSVĚCOVÁNÍ  

VÁNOČNÍHO STROMU V DOBRÉ
Blíží se čas adventní… rádi bychom Vás 

pozvali na Rozsvěcování vánočního stromu 
v Dobré 1. adventní neděli 3. 12. 2017 od 
15 hod. před ZŠ Dobrá. 

Vánoce se blíží a s nimi spousta očekáváni 
a představ, jak by vše mělo vypadat, co vše 
musíme stihnout, co nakoupit, jak zachránit 
rodinnou atmosféru na Štědrý den, navodit 
tu opravdovou pohodu,… Ale zkusme se taky 

zastavit, nadechnout se a popřemýšlet, proč 
to všechno děláme. 

Vždyť Vánoce jsou hlavně svátky pokoje, 
rodiny a LÁSKY, které lidé slaví společně, ať 
už jsme nebo nejsme křesťanského vyznáni. 
Pojďme se tedy na ně připravit a aspoň tro-
šilinku dát adventnímu času hlubší smysl.

Pojďme tedy letošní advent začít v naší 
obci společně. Budeme rádi, když odložíte 
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všechny Vaše povinnosti a starosti a přijdete 
nasát adventní atmosféru blížících se Vánoc.

K této příležitosti vybízíme děti, aby si 
doma vyrobily vánoční ozdobu, kterou pak 
pověsíme na vánoční strom před kostelem. 
Tímto symbolickým společným dozdobením 

vánočního stromu a  jeho rozsvěcením tak 
započneme dobu očekávání a  těšení se na 
přicházející Vánoce.

Těšíme se na Vás!!!
Ing. Jan Marenčák, Kulturní komise

Živý Betlém na První svátek vánoční
Přijďte s námi zakusit atmosféru a klid Vánoc, prožít příběh narození Ježíše. 
Na První svátek vánoční 25. 12. 2017 v 17 hodin se bude v našem kostele sv. Jiří v Dobré 
konat Živý Betlém. Všichni jste srdečně zváni. 

Za Doberskou scholu mladých Václav Baran

Drakiáda

Ohlédnutí za říjnovým turistickým výletem

Dne 21. 10. 2017 se konala naše tradiční 
akce pouštění draků. Každým rokem se počet 
účastníků zvyšuje, za což jsme velmi rádi. Ne-
jde jen o vypuštění dráčků na oblohu, ale také 
o setkávání se s přáteli a pohyb na čerstvém 
vzduchu. Loňský rekord v počtu létajících 
krasavců jsme sice nepřekonali, ale návštěv-
níků bylo mnohem více.  Děkuji p. Slávce 

Polákové za ovoce do balíčků pro všechny 
děti, za spolupráci p. Chrobokové při orga-
nizaci, p. Návratovi a p. Herníkovi za jejich 
zdokumentování, které můžete zhlédnout na 
facebooku obce Dobrá. Těšíme se na další 
setkání.

Za sportovní komisi Křižák René

Ráda bych poděkovala všem turistům, 
kteří se zúčastnili našeho výletu 7. 10. 2017 
z  Lomné přes Slavíč na Morávku. Počasí 
nám bylo opět nakloněno a kromě příjemně 
stráveného dne na horách jsme si přinesli 
i kupu hříbků. 

Sportovní komise Rady obce Dobrá
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Zahrádkáři informují

Sportovní klub 
zdraví příznivce podzimní turistiky a zve na poslední výlet tohoto roku.     

25. 11. 2017 z Morávky na Bílý Kříž 
a dále podle počasí na Švarnou Hanku a Visalaje. Trasa je dlouhá 10–15 km. 
Sraz na autobusové zastávce Dobrá střed v sobotu 25. 11. 2017 v 07:40 hod. 
Věřím, že počasí bude k nám opět příznivé a užijeme si krásný výlet do hor.

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

                                                                                          za sportovní klub Renata Friedlová

ZAHRÁDKÁŘSKÁ PORADNA
Vždy první čtvrtek v měsíci v době od 17 do 18 hodin v Hasičské zbrojnici Dobrá.

Letošní rok se nesl v duchu šedesáti let od 
založení Československého zahrádkářského 
svazu, hlavní  oslava se konala  na Olomouc-
kém výstavišti v rámci výstavy podzimní Hor-
tikomplex.

Výbor naší základní organizace se rozhodl, 
že uskuteční zájezd na hlavní oslavu, a to v so-
botu 30. října, tento den byl věnován zahrád-
kářům s odbornými přednáškami a probíhal 
den časopisu Zahrádkář. 
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Po příjezdu do Olo-
mouce jsme se vydali na 
prohlídku rozkvetlých 
olomouckých kostelů. 
Při příležitosti výstavy 
jsou každoročně kostely 
sv. Mořice, sv. Michala, 
Panny Marie Sněžné, 
Zvěstování Panny Ma-
rie (kapucínský kostel) 
a také kaple sv. Jana Sar-
kandra vyzdobeny tisíci 
květy, aranžmá provádě-
jí profesionální aranžéři. 
Návštěva takto zkrášle-
ných kostelů je úžasný 
zážitek. 

V hlavním pavilonu 
výstaviště se prezen-
tovali velkopěstitelé. 
V rámci jubilejní výstavy 
probíhal Europom , byly 
vystavovány staré od-
růdy ovoce. Vystavovali 
a byli přítomni pěstitelé 
z Německa, Polska, Ho-
landska, Francie a  Bel-
gie. Každý návštěvník 
mohl s nimi konzultovat 
svoje donesené staré od-
růdy jablek, hrušek nebo 
švestek. Mohli jsme vi-
dět i nejnovější šlechtění 
jablíček a  hrušek. Za-
jímavé bylo ekologické 
moštování a  nechyběla 
jako i  jiné roky mykolo-
gická poradna.

Zahrádkáři měli pro svou prezentaci pa-
vilon G. Jednotlivá územní sdružení, kterých 
se z Moravy zúčastnilo 10, dostala k dispozici 

oddělené boxy, ve kterých 
jsme aranžovali a  vysta-
vovali výpěstky našich 
zahrádkářů. Aranžování 
si provedli zástupci jed-
notlivých sdružení, za 
územní sdružení Frýdek-
-Místek aranžovali man-
želé Jana a Čestmír Ježovi.  
Odborná komise složená 
z profesionálních aranžé-
rů vždy posoudí jednotlivá 
aranžmá, v této konkuren-
ci jsme letos získali první 
místo. K dobrému umístě-
ní nám pomohly výtvarné 
práce dětí z naší mateřské 
školky jako draci, vystři-
hovaná sluníčka apod. 
Obdiv si získala do naší 
expozice zakomponova-
ná starodávná „almárka“ 
s použitím retro nádobí, 
krajek, starých dobových 
pohlednic, zavařenin, 
květin apod. V  pavilonu 
G probíhala také soutěž 
Mladý zahrádkář. Nechy-
běla ani odborná poradna 
a prodej odborné literatu-
ry. K ochutnání se prodá-
val burčák a pro dobrou 
náladu hrála cimbálová 
muzika. 

Viděli jsme toho hod-
ně a vraceli jsme se domů 
příjemně unaveni. 
Předseda ZO Čestmír Jež

Fotodokumentace ze zájezdu a jiných akcí naší 
základní organizace najdete na: http://www.
zahradkari.cz/zo/dobra/Výstava  Flora 2017  
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Soutěžní pořad České televize U6 
– úžasný svět techniky

Recitační přehlídka Za trochu lásky

Letos jsme se opět 
zúčastnili soutěžního 
pořadu U6 – úžasný 
svět techniky, který 
natáčí Česká televize 
v  interaktivní expozici 
U6 v  oblasti Dolních 
Vítkovic v Ostravě. Sou-
těž se za účasti týmů ze 
základních škol z celé-
ho regionu natáčela 2. 
října letošního roku. 
Soutěž je zaměřena na 
přírodní vědy a  jejich 
využití 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 uživate-
lem techniky a technologií. Tým naší školy byl 
tvořen Michaelem Provazníkem a Maximem 
Kulhánkem z 9. B, Romanem Tyrlíkem z 9. C, 
Hanou Guziurovou z 8. B a Eliškou Strackovou 
z 8. C.

Tento díl soutěže byl věnován barvám. Do 
poslední chvíle družstvo ze ZŠ Dobré mělo na-

ději zvítězit. Přes veškeré úsilí v teoretických, 
praktických i sportovních aktivitách je soupeři 
porazili, ale žáci odjížděli spokojeni se svým 
výkonem. Děkujeme našim žákům za příklad-
nou reprezentaci a přejeme jim mnoho krás-
ných zážitků na cestě za vědeckým poznáním.

Mgr. Blanka Vroblová

Říjen je jedním z nejpoetičtějších měsí-
ců v  roce. Slábnoucí slunce má ještě stále 
dost kuráže, aby prozářilo pestrobarevné 

dny, vzduch voní podzimním listím a unave-
ná půda, která vydala své plody, vydechuje 
omamné aroma zralého štěstí. Tu zatouží 

Základní škola Dobrá informuje…

Náš tým sice v soutěži nezvítězil, ale odnesl si nezapomenutelné zážitky.
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Přespolní běh 2017
4. října se konalo okresní kolo v  přes-

polním běhu v  lesoparku města Třinec. 
Naše škola se vítězstvím v  okrskovém kole 
probojovala do tohoto finále s  družstvem 
starších dívek složeném z Veroniky Bedná-
rové, Barbory Funiokové, Nely Škandero-
vé, Kristýny Kubíčkové, Adély Lubojacké 
a  Venduly Bardoňové. Tým dívek obsadil 
krásné 2. místo a  jen kousek je dělil od po-
stupu do krajského finále. Nejlepších indivi-
duálních umístění dosáhla Veronika Bedná-
rová a Barbora Funioková, které se umístily 
na 6. a 7. místě.

Všem děvčatům děkuji za vzornou repre-
zentaci naší školy na veřejnosti a za předve-
dené bojovné výkony.

Mgr. Jiří Šmahlík
Úspěšný tým naši přespolních běžkyň získal úctyhodné 
druhé místo.

Zuzana Kajzarová z 6. B porotu přesvědčila procítěnou 
recitací.

srdce člověka po osvěžujícím doušku krás-
ného slova. V pátek 20. října nabídli nejlepší 
recitátoři z řad žáků 2. stupně naší školy ta-
kové osvěžení u příležitosti tradiční recitační 
přehlídky Za trochu lásky. 

Děti se na své vystoupení velice dobře při-
pravily a porota složená z vyučujících české-
ho jazyka se musela popasovat s obtížným 
úkolem odměnit ty opravdu nejpůsobivější 
přednesy. Všichni účastníci přehlídky si od-
nesli za svoji recitaci sladké potěšení, nejlepší 
recitátoři v každém ročníku pak také krásnou 
knihu. V šestém ročníku porotu nejvíce zau-
jala Zuzana Kajzarová z 6. B, mezi sedmáky 
zazářila Klára Školová ze 7. B, osmákům 
kralovala Nela Žáková z 8. A a v nejvyrovna-
nější kategorii 9. ročníků se nakonec z knižní 
odměny radovala Hana Heinrichová z 9. B. 

Všem recitátorům děkujeme a  vítězům 
přejeme mnoho zdaru v Celostátní přehlídce 

dětských recitátorů, která bude probíhat ve 
druhém pololetí školního roku ve Frýdku-
-Místku.

Mgr. Jan Lörinc
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Jak se ve městě zpracovává odpad? Po 
exkurzi už to víme

Na přelomu září a října 2017 se žáci os-
mých ročníků vypravili přes „vojenský“ les na 
Panské Nové Dvory, kde se nachází Frýdecká 
skládka. Exkurze na skládku byla součás-
tí projektu Odpady a  hospodaření s  nimi. 
V hodinách Ekologické výchovy se pak žáci 
podrobněji věnovali problematice odpadové-
ho hospodářství a každý žák nakonec vyrobil 
jednoduchý výrobek z odpadů – např. koště 
z  PET lahví, vánoční stromek z  „cédéček“, 
postavičky, zvířátka, tužkovníky z roliček od 
toaletního papíru, nástěnku či obal na kvě-
tiny z  korkových zátek. Kromě toho si žáci, 
kteří navštěvují volitelný předmět Ekologic-
ká výchova, připravili program na téma Od-
pady pro své malé spolužáky z prvních tříd.

Jaká tedy byla exkurze? Areálem Frý-
decké skládky nás provázel pan Jiří Fiala. 
V informačním centru nám povyprávěl o spo-

lečnosti, její historii a o tom, jak to se sklád-
kováním u nás vypadá. Poté jsme vyrazili do 
terénu. Od pana Fialy jsme se dověděli, že 
Frýdecká skládka, a.s. byla založena městem 
Frýdek-Místek a  18 obcemi Pobeskydského 
regionu v  roce 1992. Základním posláním 
této společnosti je komplexní nakládání s od-
pady, což znamená sběr, svoz, třídění, úprava 
a konečné odstranění prakticky všech odpadů 
vyskytujících se v regionu. Důležitým úkolem 
zaměstnanců je i zajištění koncového využití 
vytříděných odpadů, tj. výroba kompostu, 
zemních substrátů, tříděného kameniva, dre-
nážních materiálů a dalších. Exkurze byla za-
jímavá a všichni jsme si uvědomili, že třídění 
má velký význam pro naši planetu Zemi.

Závěr projektu patřil „učení“. V  pátek 
3. listopadu jsme předstoupili v roli učitelů 
před prvňáčky. Měli jsme zvládnout odučit 

Třída 8. B v areálu Frýdecké skládky.
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Podzimní odpoledne ve škole
I v letošním školním roce jsme se rozhodli 

pokračovat v oblíbeném setkávání s rodiči, 
dětmi a přáteli naší školy prostřednictvím 
tvořivých dílen. Zatímco v loňském roce byly 
tyto dílny finančně podpořeny Nadačním fon-
dem Hyundai, letos je díky zájmu dětí i rodičů 
rádi zabezpečíme sami.

Sešli jsme se 30. října s téměř 80 účastní-
ky ve školní jídelně, kde se odehrávala hlavní 
část programu.  Pochmurné počasí, vítr, sníh, 

temné mraky, to 
vše umocňovalo tu 
pravou halloween-
skou atmosféru.

Děti se svý-
mi rodiči tvořily 
v průběhu odpoledne strašidýlka na dozdo-
bení pokoje, halloweenskou kočku a neto-
pýří čelenku. Při této práci se mohli všichni 
občerstvit halloweenskou mufinkou a teplým 

dvě vyučovací hodiny na 
téma odpady. Byli jsme 
sami zvědaví, jak na nás 
– osmáky – budou prvňá-
ci reagovat. Naučíme je 
vůbec něco? Aktivity jsme 
zaměřili hlavně na správ-
né třídění. Vysvětlili jsme 
jim, co do kterého kontej-
neru patří, zahráli si hry 
o  třídění z webových strá-
nek Tonda obal a  také si 
vyrobili užitečný předmět 
z roličky od toaletního pa-
píru (zvířátko, tužkovník 
anebo rybičku). Předtím, 
než jsme odešli do tříd, 
jsme v  našem multifunkč-
ním sále sehráli krátkou scénku, kterou 
natáčela TV Dobrá – reportáž v ekologické 
rodině Novákových. Tato rodina by měla být 
příkladem všem lidem v naší republice. Ne-
jenom že správně třídí odpad, ale také vyu-
žívá obalů ve své domácnosti. Na závěr jsme 
si společně zazpívali písničku o odpadech. 

Doufáme, že se všem prvňákům projekt 
líbil a po tomto projektu jim třídění odpadů 
nebude dělat potíže a sami poučí ty starší, 
kterým se mnohdy nechce dojít na chodbu 
a odpadky roztřídit do kontejnerů.

Mgr. Květoslava Lysková, koordinátorka 
EVVO, žáci Vp Ekologická výchova

Prvňákům se projekt Odpady velice líbil a měli velkou radost ze svých výrobků.
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čajem. Pokud děti úkoly splnily a dostaly tři 
razítka, mohly se vydat na strašidelnou ve-
černí procházku školním atriem. Na cestu 
jim svítily svíčky a dýně, které jsme dostali 
od doberského svazu zahrádkářů (děkujeme) 
a každá třída 1. stupně je krásně dozdobila.  
Občas malé odvážlivce postrašily tajemné 
bytosti, ale to k Halloweenu patří.

Mgr. Radka Otipková, ředitelka školy

Hornická desítka 2017
V sobotu 4. listopadu 2017 za krásného 

slunného počasí se konala ve Frýdku-Místku 
vyhlášená běžecká soutěž Hornická desítka. 
Pošesté ve své historii se do tohoto závodu 
zapojila i naše škola. V soutěži škol, kde se 
soupeřilo o nejpočetnější výpravu, ZŠ Dob-
rá obsadila 1. místo s  celkovým počtem 
210 startujících žáků a pošesté v řadě zví-
tězila s obrovským náskokem. Na druhém 
místě se umístila 1. ZŠ Frýdek-Místek a třetí 
místo připadlo ZŠ Sedliště. Naše škola byla 
za vítězství oceněna sportovním vybavením 
v hodnotě 10 000,- Kč a 5 kg bonbónů. 

V ročníkových bězích se naše škola rov-
něž neztratila a získala individuální umístění. 
Mezi dívkami se ve své kategorii radovala 
z  vítězství na 836 m Karolína Vilčková ze 
7. B a mezi chlapci dosáhl pěkného výsled-
ku Jakub Šmahlík z 1. A, který v konkurenci 
bezmála 40 běžců obsadil 5. místo. Kom-
pletní výsledky v ročníkových bězích nebyly 
v době psaní tohoto článku k dispozici, čte-
náři si je mohou vyhledat na webové stránce  
www.atletikafm.cz.

Chci poděkovat všem svým kolegům, 
kteří si v  sobotu udělali čas a pomohli se 

Školní jídelna se proměnila v pestrou směsici všech 
generací a halloweenských motivů.

Naši žáci tvořili bezmála čtvrtinu všech účastníků běhu pro zdraví.
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Krajské finále Atletického čtyřboje 2017
3. října se konalo krajské finále atletické-

ho čtyřboje na městském atletickém stadio-
nu Stars v Třinci. Naši školu reprezentovalo 
družstvo starších žáků. V silné konkurenci 
sportovních škol naše družstvo vybojovalo 
krásné čtvrté místo. Výsledek je o to cenněj-
ší, že nikdo z našeho družstva se nevěnuje 
atletice a mnohé disciplíny naši žáci zkoušeli 
poprvé. Po sečtení všech výsledků se nako-
nec podařilo družstvu starších žáků výko-
nem bezmála 6 300 bodů vylepšit náš rekord 
z okresního kola o 20 celých 200 bodů.  

Soutěžilo se ve skoku dalekém, skoku 
vysokém, vytrvalostním běhu na 1 000 m, 
sprintem na 60 m, hodu kriketovým míčkem 
a vrhu koulí. Nejlepších individuálních umís-
tění dosáhl Jiří Vala, který zaběhl 60 metrů 
za 8.07 vteřiny a ve skoku dalekém ohromil 
výkonem 519 cm, v obou těchto disciplínách 
skončil na 3. místě. Krásný výsledek dosáhl 
i Viktor Žíla v hodu kriketovým míčkem, kde 
obsadil 4. místo výkonem 58.90 cm a vytvo-
řil si tak osobní rekord. Družstvo starších 
žáků bylo složeno z Michaela Mojáka, Jiřího 

Valy, Filipa Tomančáka, Viktora Žíly, Mar-
tina Pohludka a Nicholase Nytry.

 Krajské finále vyhrála ZŠ Englišova 
z Opavy, která rovněž zvítězila i na Mistrov-
ství České republiky v Kolíně, konkurence 
byla tedy opravdu silná. Všem zúčastněným 
děkuji za vzornou reprezentaci naší školy, 
která je významným „dodavatelem“ sportov-
ních talentů do atletického oddílu TJ Slezan 
Frýdek-Místek. 

Mgr. Jiří Šmahlík

Naši čtyřbojaři v krajském finále předvedli heroické 
výkony.

zajištěním akce, dále pak 
všem žákům, kteří se závo-
du zúčastnili a podpořili tak 
svoji školu. Pevně věřím, že 
se všem účastníkům závody 
líbily a že v příštím roce se 
opět sejdeme a  užijeme si 
pohodové sportovní odpo-
ledne.

Mgr. Jiří Šmahlík

Děti si užily sluncem prozářené odpoledne i příjemnou atmosféru závodu.
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Tak už tady máme měsíc listopad, který 
svým dušičkovým obdobím a  hlavně první-
mi ranními mrazíky předznamenává blížící 
se advent a spolu s ním i nejkrásnější svátky 
roku. 

Ale nepředbíhejme a  vraťme se ještě do 
měsíce uplynulého, tedy do října. Děti všech 
tříd si užívaly nádherných barev podzimní 
přírody, společně tvořily a  vrcholem tohoto 
tvoření byly naše první Dýňohrátky.

Mateřská škola informuje…

DÝŇOHRÁTKY V NAŠÍ ŠKOLCE

Jelikož nám počasí onoho říjnového dne 
nepřálo a bylo chladno, proběhly Dýňohrátky 
přímo v jednotlivých třídách.

Již po odpolední svačince začali přicházet 
první rodiče i prarodiče a společně se svými 
dětmi se pustili do práce s dýněmi, které ro-
diče či prarodiče přinesli. 

Rodiče nejprve zajistili stabilitu dýně se-
říznutím spodní části. Z horní části kolem 
stopky odkrojili víko. Děti pak rodičům po-
máhaly s odstraňováním semínek a dužiny 
pomocí lžíce a na rodičích pak bylo vydlabá-
vání dýní do nejrůznějších tvarů. 
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Dýně měly většinou podobu strašidelných 
obličejů, zubatých příšerek, květin a  jiných 
neskutečných vzorů. Někteří rodiče vložili 
do vydlabané dýně kalíšek se svíčkou, kte-
rou ve venkovních prostorech před školkou 
i zapálili.

Vydlabané dýně zdobily vchod do naší 
školky a přitahovaly svou nepřehlédnutelnou 
barvou pozornost mnoha kolemjdoucích ve 
dne i za tmy.
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DIVADLO V NAŠÍ ŠKOLCE

V měsíci říjnu naši školku navštívily myš-
ka Klárka, veverka Terka a s nimi přišel ten-
tokrát skřítek Naschválníček. Tuto pohádku 
pro děti připravilo divadélko ENTENTÝKY 
z Rychvaldu.

Myška Klárka a veverka Terka se spolu 
chystaly do divadla. Co se však stalo, když 
potkaly skřítka Naschválníčka? 

Bylo z toho velké pohádkové dobrodruž-
ství plné legrace, veselých písniček a hlavně 
si děti velice zábavnou formou připomněly 
správné chování v divadle.

Nu, co dodat? Představení se opravdu vy-
dařilo a děti se bavily po celou dobu divadelní 

pohádky, neboť byly také aktivně zapojeny do 
představení.

Budeme se těšit na další příhody myšky 
Klárky a veverky Terky v měsíci prosinci.

V prosinci také proběhne 
v sále ZŠ Vánoční jarmark naší 
školky, na kterém se budou po-
dílet rodiče se svými dětmi, také 
paní učitelky se zapojí do vánoč-
ního tvoření či pečení a všichni 
společně si jarmark určitě uži-
jeme.

Mgr. D. Dvořáčková

Mateřská škola Dobrá 
Vás srdečně zve na 

 
VÁNOČNÍ JARMARK 

 

19. prosince 2017 
od 16:30 do 18:30 

multifunkční sál v základní škole Dobrá 
 

prodej vánočního zboží, vánočních ozdob a dekorací, stylové občerstvení, dětské koledování  
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S příchodem krátkých dnů a podzimních 
plískanic se nenechte rozladit, ale své dlouhé 
večery můžete věnovat dobré knize nebo ča-
sopisu. Máme v knihovně několik novinek, 
které vás možná zaujmou. Samozřejmě jsme 
nakoupili podzimní bestsellery – Hadrový 
panák, Selfies, Purpurové doteky, Hana, 
Kurýr, Hotýlek, Hračkář, Návrat na pan-
ství Tyringham, Zrození království, Ideál-
ní manžel z nebe nespadne, Žena v okně, 
Sirény, Hora mezi námi, Andělé na do-
sah nebo oceněný román Citlivý člověk od 
Jáchyma Topola. Na přání našich čtenářů 
jsme také začali odebírat časopisy Téma, 
Computer, Digitání foto a Score, Eniolo-
gie člověka, Ptačí svět, Zázraky medicíny, 
Ona ví nebo National Geographic. Pro děti 
jsme objednali tituly – Primáček, Prďáckej 
časák, 21. století Junior, Časostroj nebo 
Violetta. Knihy si můžete v naší knihovně 
půjčovat v  tištěné formě, můžete využít 
knih zvukových nebo knih elektronických. 
V půjčování elektronických knih došlo po 
spojení firmy eReading  s firmou Palmkni-
hy k velkému zlepšení. Především se knihy 
půjčují na 31 dní a nabídka je mnohem větší. 
Elektronické knihy si můžete číst nejen na 
čtečkách, ale i na svých tabletech nebo chyt-
rých telefonech. V  loňském roce se v naší 
knihovně půjčilo tolik elektronických knih 
jako v Havířově. Máme pro vás připraveny 
v knihovně letáčky s návodem, jak se k odbě-
ru elektronických výpůjček zaregistrovat. 
Pro naše čtenáře je tato služba zdarma. 

Další možností je využití digitalizova-
ných dokumentů. Na webových stránkách 

Národní knihovny ČR najdete portál digi-
tální knihovny Kramerius, kde si je možné 
prohlédnout nebo stáhnout dokumenty au-
torů, kteří jsou již déle než 70 let po smrti.

K našim dospělým čtenářům máme vel-
kou prosbu – pokud můžete, navštěvujete 
naši knihovnu v dopoledních hodinách. Od-
poledne tráví v  knihovně především děti, 
kterých je u nás registrováno 74% z celko-
vého počtu dětí v Dobré (průměr v ČR je 
32 %). Děti k nám chodí moc rády, ale bývají 
hlučnější a některé dospělé návštěvníky to 
ruší. Dokud nebude mít naše knihovna sa-
mostatné dětské oddělení, jaké je v knihov-
nách našeho typu samozřejmostí, prosíme 
o  pochopení nebo navštěvovat knihovnu  
dopoledne.

Přejeme našim čtenářům hodně pěkných 
chvil s našimi novými i staršími, tištěnými 
i elektronickými tituly.

Knihovnu můžete navštívit:
Pondělí      12.00 - 17.30 
Úterý      8.00 - 11.00    12.00 -17.30
Středa      zavřeno 
Čtvrtek      8.00 - 11.00    12.00 -17.30
Pátek      zavřeno
Sobota      každá lichá 8.00 - 11.00

Více informací zde: http://www.knihov-
nadobra.cz/ , na Facebooku nás najdete:  
@MistniKnihovnaDobra, staňte se našimi přá-
teli a budete mít více informací ze světa knih.

Telefon: 725 144 014, 558 641 016,  
e-mail: knihovnadobra@dobra.cz

Marie Mališová, ředitelka

Místní knihovna Dobrá

Podzimní novinky v knihovně







PROSÍME O POMOC 
při hledání nového majitele

U dálnice se našlo opuštěné štěňátko,  
máte-li o něj zájem, ozvěte se na tel. 558412306, 736228725. 



KŘÍŽENEC LABRADORA 
HLEDÁ MAJITELE

Byl odchycen na území Obce Dobrá a je umístěn v útulku v Sedlištích.
V případě zájmu volejte na tel. č. 777 103 234
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MÍSTNÍ KNIHOVNA DOBRÁ 
vás srdečně zve  

 

 

na hudebně-literární podvečer 

 

 

 

„ČO BOLÍ, TO PREBOLÍ“ aneb  
65. narozeniny Mekyho Žbirky 

NA KYTARU HRAJE ALEŠ NITRA, LITERÁRNÍ UKÁZKY Z JEHO STEJNOJMENNÉ KNIHY 
VZPOMÍNEK ČTE MARIE MALIŠOVÁ 

 

 

V PÁTEK 8. PROSINCE  2017 OD 17.00 
V MÍSTNÍ KNIHOVNĚ V DOBRÉ 
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Vyhodnocení soutěže v malování obrázků
Soutěž v  omalovávání obrázku s  moti-

vem odtahového speciálu Milata, která se 
uskutečnila v rámci letošní akce Den obce 
Dobrá – Velká Doberská 2017, má své vítěze. 
Přímo na autovrakovišti Milata, mezi auto-
vraky čekající na recyklaci, byli vylosování 
tito tři šťastní vítězové: Eliška Gřundělová, 

Ondra Gomola a Tobiáš Potyka. Dětem již 
byly předány ceny – taštičky plné kreslících 
potřeb s něčím sladkým navíc. Srdečně gra-
tulujeme vítězům a všem dětem děkujeme za 
vybarvené omalovánky a za účast na letošní 
skvělé Velké Doberské.  

Mgr. Jakub Maralík, AUTO MILATA s.r.o. 

Šprtec tour 2017 - 2018 
1. turnaj – Dobrá 

30. 9. 2017

Dobrá atmosféra, hodně mladých nadějí a nádherný turnaj
První turnaj Šprtec tour, po více než jedno-

leté pauze, se odehrál ve fantastickém duchu. 
Sjelo se celkem 31 hráčů a hráček ze severní 
Moravy a z toho bylo 15 hráčů z klubu BHC 
DOBRÁ. Nebudu hovořit o zkušených hrá-
čích, nýbrž navážu na nové tváře v našem klu-
bu. Představuji pětici nováčků, kterými jsou 
ŠTĚPÁN BEREK, VÍT ČERNOCH, MATĚJ 
ROJÍČEK, KRYŠTOF SKOKAN a jediná sleč-
na KLÁRA MADENSKÁ. Musím dodat, že 
všichni jmenovaní hráli velmi dobře a mys-
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lím si, že mají velký talent. Začnu u kategorie 
mužů. Tam se nejvíce dařilo ostravskému Da-
vidu Kováčovi, který po dramatu nakonec tur-
naj s přehledem vyhrál. Hned za ním po skvě-
lém výkonu skončil JOSEF SVOBODA, který 
ze šesti utkání nemusel okusit hořkost porážky 
a jako jediný v turnaji v základní době nepro-
hrál, ale bohužel dvě remízy stačily pouze na 
druhou příčku. Třetí místo obsadil hráč Vsetí-

na Lukáš Fojt. Jen o skóre zvítězila v kategorii 
žen naše KAMILA ŽVAKOVÁ před Natašou 
Kalendovou z Bohumína a bronzovou příčku 
získala už zmiňovaná naše mladičká naděje 
KLÁRA MADENSKÁ, tímto ji velice gratuluji 
k pěknému třetímu místu. V mladších žácích 
jsme měli taky zastoupení. První místo však 
obsadil Jaroslav Hertl z Bohumína, za ním 
pak skončil jeho klubový parťák Aleš Padě-
lek. Bronzovou medaili, která opět zůstává na 
domácí půdě, vybojoval skvělé hrající KRYŠ-
TOF SKOKAN. Chybí nám už jen kategorie 
starších žáků, kde dominoval Rostislav Brada 
z Partyje Ostrava, druhou příčku po zásluze 
získal náš ŠTĚPÁN BEREK a bronz na hrudi 
si odvezl Filip Vančík z Bohumína. Myslím, 
že náš klub měl na tomto turnaji žně, co se 
týká medailí. Věříme, že to tak bude i 2. pro-
since 2017, kdy bude Šprtec tour pokračovat 
druhým turnajem, tentokrát na palubovce 

Partyje z Ostravy. Všem děkuji za krásnou at-
mosféru na turnaji, děkuji sponzorům, hlavně 
Obci Dobrá, která nás podporuje fantasticky 
i paní Aleně Legutové a  jejímu jezdeckému 
klubu Silesia a našemu panu Starostovi Jiří-
mu Carbolovi za předání medailí a skvělých 
cen. A ještě gratuluji všem našim nováčkům 
za předvedené výkony a věřím, že do budoucna 
to bude jen lepší a lepší.

Konečné pořadí muži:
1. David Kováč (Šprtec Partyja Ostrava)
2. Josef Svoboda (BHC Dobrá)
3. Lukáš Fojt (Vsetín Jokers)

Konečné pořadí ženy:
1. Kamila Žvaková (BHC Dobrá)
2. Nataša Kalendová  (BHC TJ Sokol Bohumín)
3. Klára Madenská (BHC Dobrá)

Kategorie st. žáci:
1. Rostislav Grapa (Šprtec Partyja Ostrava)
2. Štěpán Berek (BHC Dobrá)
3. Filip Vančík (BHC TJ Sokol Bohumín)

Kategorie ml. žáci:
1. Jaroslav Hertl (BHC TJ Sokol Bohumín)
2. Aleš Padělek (BHC TJ Sokol Bohumín)
3. Kryštof Skokan (BHC Dobrá)

Josef Svoboda  (BHC Dobrá)
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Billiard – Hockey Šprtec 
2. liga Morava – 4. kolo (Bohumín) 

8. 10. 2017

V Bohumíně to moc k úspěchu nevedlo,  
BHC Dobrá veze pouze dva body

2. liga skupina Morava už zapsala do své 
kolonky čtvrté kolo hrané tentokrát v Bo-
humíně. Hned v  prvním zápase nás čekal 
soupeř z Bohunic. Chtěli jsme na ně vlítnout 
ve velkém stylu a vrátit jim porážku z prvního 
vzájemného duelu, který vyhráli 5:0. Drželi 
jsme s nimi krok celé dvě série, bohužel tře-
tí sérii zápasu jsme nezvládli a odešli jsme 
i podruhé poraženi výsledkem 5:3. V druhém 
střetnutí jsme narazili zatím na suverénní 
Ostravu Šuture. S nimi bohužel máme špat-
nou bilanci po celou sezónu, a proto jsme to 
chtěli konečně prolomit. Jenže Šuture hrála 
výborně a i když jsme s favoritem hráli vy-
rovnanou partii, přesto si Ostrava udržela 

náskok a  zvítězila 2:1. Do třetího zápasu 
s Břeclaví jsme si řekli, že nechceme připustit 
nějakou blamáž. Hned v úvodu nám Břeclav 
hodně vzdorovala a držela krok, nakonec až 
ve třetí sadě zápasu jsme je dokázali zlomit 
a dokráčeli si pro první body čtvrtého kola 
za vítězství 4:3. Při posledním střetnutí nás 
čekal houževnatý domácí celek z Bohumína. 
Bohužel toto klání nedopadlo pro nás dob-
ře, Bohumín byl velmi skvěle připravený na 
tento zápas a my jsme pouze tahali za kratší 
konec. Proto to nemohlo dopadnout jinak 
než porážkou 4:2. Toto 4. kolo pro nás nedo-
padlo vůbec dobře a postup mezi finálovou 
čtyřku se nám docela hodně vzdálil. Přesto se 
tým snažil ze všech sil, dobré výkony podali 
JOSEF STUDENIČ i PETR HADAŠČOK. 
Premiéru v  druhé lize si okusil i  HONZA 
ROMANIDIS, nevedl si pro začátek vůbec 
špatně a věřím, že se bude zlepšovat čím dál 
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Billiard – Hockey Šprtec 
2. liga Morava – 5. kolo (DOBRÁ)

15. 10. 2017

BHC Dobrá doma válela, k postupu  
do finálové čtyřky to přesto nestačilo

Posledním pátým kolem pokračovala sou-
těž družstev. Ten, kdo si myslel, že tu sezónu 
jen tak odflákneme, se šeredně mýlil. A jak se 
říká můj dům můj hrad. Jen v jednom případě 
to neplatilo, ale pěkně popořádku. Do první-
ho souboje na domácí půdě jsme vyzvali vel-
mi skvělé hráče z Bohunic. V oslabené sestavě 
se našim borcům velmi dařilo. Bohunice byly 
silným soupeřem, to prokazují celou sezónu, 
ale my jsme se do nich zakousli jako draví psi 
a chtěli jsme poprvé zvítězit v tomto ročníku 
nad favorizovaným soupeřem. Stalo se, po 
velmi vyrovnaném boji jsme dokázali urvat 
důležité body za výhru 3:2. Druhé utkání už 
tak veselé nebylo, zdálo se, že jsme se tou 
první výhrou tak trochu ukolébali. Boskovi-
ce hrály skvěle, k ničemu nás nepustily a za-
slouženě vyhrály vysoko 2:6. Museli jsme 
si říct, že to takhle doma nejde. Do třetího 
zápasu jsme šli se vztyčenými hlavami a to 
přineslo nečekané ovoce. Šuture z Ostravy 
nás hodně trápili, přesto se nám podařilo 
zvítězit těsným výsledkem 5:4. V posledním 
utkání nás čekali Draci z Modřic a tady jsme 

se konečně vystříleli. Modřice neměly žádnou 
šanci, naši kluci si tento zápas s přehledem 
pohlídali a  zvítězili vysoko 6:2. Šest bodů 
z osmi na domácí půdě - fantastické, jenže 
při konečném zúčtování nás to mohlo trošku 
mrzet. Jen skóre nás dělilo od postupu, škoda 
zápasu s Boskovicemi. Kdybychom s nimi 
remízovali, byli bychom tam. První vzájemný 
zápas jsme totiž nad nimi vyhráli 2:1, bohu-
žel u nás se jim podařilo porazit náš tým 2:6 
a vybojovat postup. Přesto nesmíme sklánět 
hlavy, byla to výborná sezóna plná zkušenos-
tí a zážitků. Druhý ročník 2. ligy je za námi 
a my se už teď těšíme na další. Děkuji všem 
našim reprezentantům za velkou bojovnost 
a nasazení. Soutěž družstev je minulostí, ale 

tím víc. Jako kapitán DALIBOR HÁJEK hrál 
skvěle a hlavně povzbuzoval mužstvo v nej-
horších chvílích. Po úvodních třech kolech 
to bylo s JOSEFEM SVOBODOU výsledkově 
dost špatné, ale tentokrát si statistiky hodně 
napravil a do posledního kola půjde určitě 
dobře naladěný.

Výsledky 4. kola 2. ligy Morava:
BHC DOBRÁ – THE OREL BOHUNICE 3:5
BHC DOBRÁ – ŠUTURE OSTRAVA 1:2
BHC DOBRÁ – GUNNERS BŘECLAV  4:3
BHC DOBRÁ – BHC TJ SOKOL BOHUMÍN 2:4

Josef Svoboda (BHC Dobrá)
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šprtec se neukládá k zimnímu spánku. Už 
2. prosince pokračuje znovuzrozená Šprtec 
tour 2017 – 2018. Tentokrát se bude hrát na 
palubovce Partyje z Ostravy a máme se opět 
na co těšit.

Výsledky 5. kola:
BHC DOBRÁ – THE OREL BOHUNICE   3:2
BHC DOBRÁ – BHK OREL BOSKOVICE   2:6
BHC DOBRÁ – ŠUTURE OSTRAVA 5:4
BHC DOBRÁ – DRAGONS MODŘICE “B“ 6:2

Konečná tabulka 2. ligy skupiny Morava:

Celkové kanadské bodování hráčů 2. ligy 
sk. Morava:
                                                                                         Body:
1. Jiří Dohnal (BHC TJ Sokol Bohumín) 67
2. Lukáš Tkáč (BHC TJ Sokol Bohumín) 64
3. Erik Stohanzl (Gunners Břeclav) 59

Celkové kanadské bodování hráčů  
BHC Dobrá:
8.   Dalibor Hájek 51
19. Josef Svoboda 29
21. Petr Hadaščok 28
22. Josef Studenič 27                                                                                                                        
42. Jan Bilko 7
53. Kamila Žvaková 2
58. Jan Romanidis 0

Kompletní statistiky hráčů BHC Dobrá:
            Zápasy:    Výhry:    Remízy:   Prohry:    Body:
1. Dalibor Hájek  46 22 7 17 51
2. Josef Svoboda  36 10 9 17 29
3. Petr Hadaščok  34 8 12 14 28
4. Josef Studenič  28 9 9 10 27
5. Jan Bilko  14 1 5 8 7
6. Kamila Žvaková 2 0 2 0 2
7. Jan Romanidis  2 0 0 2 0

Josef Svoboda  (BHC Dobrá)
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Žijí tady s námi – znáte je!   Kamil Zícha

Závěr listopadových Doberských listů tentokrát bude patřit místnímu fotbalovému klubu, 
o kterém se rozpovídal předseda Kamil Zícha. Co nám prozradil o fungování oddílu, týmových 
výsledcích, anebo třeba také spolupráci s obcí?

Většina občanů Vás pravděpodobně zná, mohl 
byste ale přece jen prozradit, jaká je přesně 
vaše funkce a co všechno obnáší?
Jsem předseda fotbalového oddílu TJ Sokol 
Dobrá. Jde hlavně o komunikaci se sponzory, 
hledání nových sponzorů, komunikaci s před-
sedy okolních klubů a celkově o organizaci fot-
balu v Dobré.

Jak se momentálně daří fotbalu v Dobré?
Řekl bych, že to není špatné. Žáci stále hrají 
krajskou soutěž, přestože jsme museli oslovit 
okolní obce, aby nám vypomohly s  mladými 
hráči, kteří u nás v Dobré nejsou, nebo si našli 
jiný koníček či sport. Ale tenhle problém je 
skoro v  každé vesnici. Dorost si vede velmi 
dobře, už druhým rokem se pokoušejí o postup 
do vyšší soutěže, tak uvidíme na jaře, jestli jim 
to vyjde. Sešla se tady dobrá parta kluků.

Mužstvo dospělých postoupilo do vyšší sou-
těže, jak se mu v ní zatím daří a jaké jsou jeho 
ambice?
Muži po prvním roce působení ve staronové 
soutěži, kdy se víceméně otrkávali s  nezná-
mými soupeři, si momentálně vedou taky velmi 
dobře. Pohybují se na druhém místě tabulky, 
ale horní polovina tabulky je tak vyrovnaná, že 
to po konci podzimu může být i jinak.

Jak na výsledky ve vyšší soutěži reagují diváci? 
Přece jenom v té nižší se vyhrávalo mnohem 
častěji…
Momentálně si k  nám najde cestu v  prů-
měru sto diváků na zápas mužů. Což není 
na 1.  A  třídu špatné. Co nás mrzí víc je, že 
na zápasy naší mládeže nechodí víc diváků. 

Hlavně ani rodiče hráčů, kteří by mohli 
více podporovat své děti. Co se týče celkově 
fanoušků, co chodí k nám na fotbal, tak to není 
jiné než na jiných vesnicích. Když se daří, tak 
se daří a když ne, tak je zle.  

Na jaké odchovance nebo současné dorostence 
mohou být fanoušci nejvíc hrdí?
Odchovanec z  Dobré, který momentálně 
působí v Mladé Boleslavi, je Simon Křižák a co 
jsem tak slyšel, už se na něj chodí dívat i skauti 
ze zahraničí! A  co se týče hráčů současného 
týmu dorostu, tam jsme hrdí na všechny. Pro-
tože se tam sešla opravdu super parta kluků!

Kolik trenérů se celkově věnuje fotbalistům 
v Dobré?
Dohromady to je pět trenérů a  pořád je to 
málo. Proto kdyby měl někdo čas a chuť praco-
vat s nadějnou mládeží tak se mohou kdykoliv 
zapojit a budou vítáni.

Připravuje se spolupráce mezi obcí 
 a TJ SOKOL Dobrá… O co se přesně jedná?
Jedná se o  modernizaci areálu na Spartě, 
kde by se mělo kompletně rekonstruovat jak 
zázemí pro fotbalisty, tak i okolí, které by mělo 
fungovat pro veřejnost ke sportovnímu vyžití.

Jaká je váš osobní názor na tuto spolupráci?
Za mě a  lidi, co se pohybují kolem fotbalu 
v  Dobré, je to velmi očekávaná věc. Myslím, 
že modernizace je už třeba a je škoda nevyužít 
spolupráce s obcí Dobrá.

Děkuji za rozhovor a  přeji mnoho úspěchů 
v doberském fotbale i v osobním životě.

Monika Návratová 
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PSALO SE PŘED 50, 40, 30, 20 A 10 LETY…
1967. Vítkovické stavby pokračují úspěšně ve výstavbě Výzkumného

ústavu hutnictví železa. Kolektiv zaměstnanců podepsal závazky na další
dlouhodobou brigádu. Tento kolektiv v dubnu vyrobil 1000 m3 betonové
směsi a nyní splnil závazek na počest 1. máje. V květnu vyrobili dokonce
1100 m3 betonové směsi. Jiná parta vykládá železniční vagóny bez
zdržného i o volných sobotách a nedělích.

1977. V období Vítězného února jsme s dětmi navštívili Výzkumný ústav hutnictví železa,
kde si děti prohlédly práci u strojů a odlévání železa — byl to pro ně velký zážitek. — Dalším
zážitkem bylo pro děti předvedení cvičení služebních psů, které nám ochotně předvedli
příslušníci Veřejné bezpečnosti. Na dětských radovánkách cvičily mladší děti se šátky, starší
s praporky. Na konci školního roku byla uspořádána výstavka dětských výtvarných prací,
spojená s fotografickými ukázkami ze života dětí v mateřské škole.

1987. V první polovině června bylo deštivo, práce v poli zpožděny. Rázné oteplení
12. června zapříčinilo, že v obchodech nebylo k dostání ani pivo, ani „nealko“, což se řešilo
na vyšších místech i v tisku, neboť je piva i limonád vyroben dostatek, ale velkosklady je
nenakupují. Proč nám scházely nealkoholické nápoje a pivo? — o tom by nás měli informovat
odpovědní pracovníci. Bude se situace opakovat, nebo budeme plnit společná opatření ke
spokojenosti spotřebitelů?!, tázal se redaktor novin.

1997. Unikátní výstava z tropů. Po čtyři dny, až do soboty 16. ledna, byla v hostinci Na
Špici výstava našich i cizokrajných motýlů a brouků. Exponáty tu byly až z dalekých tropů a
patřily dvěma zdejším nadšencům — Janu Walczyskovi a Ivo Boščíkovi. Výstava měla velký
úspěch a navštívily ji stovky lidí. Za tím účelem uvolnil Florián Carbol na všechny dny celou
extrovnu, kde bylo na panelech možno zhlédnout nevídané: sbírku našich motýlů, odbornou
literaturu, alba s fotografiemi, to vše s výkladem. Největší pozornosti se těšila sbírka
cizokrajných motýlů a brouků, které si na dvouměsíční expedici přivezl Jan Walczysko až
z jihoamerického Ekvádoru. Samotné vyprávění o cestě bylo nanejvýš zajímavé a poučné,
natož pak živé exempláře, které zde ukazoval. Brouci a nejrůznější hmyz neobyčejné velikosti
(brouk veliký jako holub) budil nadšení zejména u žáků naší školy (a mrákoty u učitelek,
které se bály jen přiblížit). Nebylo nemožné pohladit si pavouka velikého jako dlaň… 

2007. O ničem jiném se v sobotu 21. července nehovoří, než o nebývalé bouřce. Přišla po
týdnu nesnesitelně parných dní, kdy teplota vystupovala ve stínu nad 30°C. V půl 4. ráno se
přihnala taková bouře, jaká bývá jednou za deset let. Dobrá na půlhodinu setrvávala v jejím
centru a užili jsme si jí. Blýskání v jednom kuse, hromobití a proudy vod se valily na střechy
našich domků, přístavků a zahrádky. To ráno ještě před úsvitem snad nikdo nespal a bylo
vidět sousedy, jak zavírají okna a dveře balkónů, protože povichr by je rozlámal a vytloukl.
Škody byly na stromoví a u několika domů poničilo střechy. — „Ráno jsme se s chlapem
koulovali — kdy se to přitrefí v červenci?“ „Máme rozbitou střechu na verandě na
cimprcampr.“ „Ve Skalici — tam je pohroma!“ Takové a jiné zvěsti si lidé sdělovali a každý se
chtěl svěřit s nějakým zážitkem i s tím, co jej čeká — hrabání, odklízení střepů, větví, vynášení
vody ze sklepů, vytírání podlah… Kuriózní bylo, že na část Dobré jižně od železnice kroupy
nepadaly.                                                                         Z kroniky připravil Rostislav Vojkovský, kronikář
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Komise pro rodinu a občanské záležitosti
při RO Dobrá Vás zve na

27. 11. 2017 od 17 hodin
v sále budovy hasičské zbrojnice 

Naučíme se společně vyrábět:
• tradiční adventní věnce
• netradiční podlouhlé svícny
• vánoční věnce na dveře
• mini vánoční stromečky                                                                                   
• vánoční kytky do kornoutu
• přizdobit exotické ořechy
• a další zajímavosti

Zájemci ať se přihlásí na e-mail 
komiseprorodinu@post.cz, 
nejpozději do 20. 11. 2017. 

K dispozici budou aranžérské potřeby 
(větve stromů, tavící pistole, dřívka, šišky, aj.). 

K výrobě věnců si, prosím, přineste vlastní kruhy, svíčky, 
případně sušené ovoce a jiné ozdoby dle Vašeho uvážení. 

Na setkání s Vámi se v čase předvánočním 
těší členové komise.
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která se uskuteční ve dnech 24. a 25. listopadu 2017
ve společenském sále při ZŠ Dobrá. 

Maminka, která bude chtít nabídnout věci k prodeji, se předem přihlásí na e-mail: 
komiseprorodinu@post.cz  

Poté jí bude přidělen registrační kód, kterým 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.

Zaregistrovat se můžete od 13. 11. do 21. 11. 2017. 

Program burzy:
Hračky a dětské sportovní vybavení se bude vybírat v sále ZŠ 

v Dobré v pátek 24. 11. 2017 v době od 9.30
do 11.00 hod. a od 15.00 do 17.00 hod.  

V sobotu 25. 11. 2017 v době 
od 9.00 do 11.00 hod. proběhne samotná 

burza, na které můžete jiné hračky 
nebo sportovní vybavení nakoupit.

Výdej peněz a vrácení neprodaných hraček 
a sportovního vybavení se uskuteční rovněž 
v sobotu 12. 11. 2017 v době od 14.30 do 15.00 hod. 
Nevyzvednuté věci, budou věnovány na charitu.

Hračky musí být čisté, kompletní, 
nepoškozené, plyšové hračky vyprané, 
sportovní vybavení v dobrém stavu.

Na setkání s Vámi se těší členové komise.
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NABÍDKA • INZERCE • NABÍDKA • INZERCE

HYGIE – kadeřnictví Dobrá oznamuje 
UZAVŘENÍ PROVOZOVNY K 31.11. 2017.

Právní záležitosti projedná a vyřídí 
s občany a podnikateli

každou středu mezi 16.30 – 17.15 hodin v kanceláři v 1. patře Obecního úřadu v Nošovi-
cích – 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!
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VÁNOČNÍHO  STROMEČKU
Rozsvícení

SOBOTA  2. 12. 2017 
OD  10:00

Santini Café & Restaurant 

ZABIJAČKA
 ZABIJAČKOVÉ SPECIALITY K OCHUTNÁNÍ I NA PRODEJ 
LÁĎA KOKEŠ A MILAN CYRUS 
PRODEJ SÝROVÝCH SPECIALIT
TEPLÉ NÁPOJE, BOHATÉ OBČERSTVENÍ  
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMEČKU
PRODEJ KOSMETIKY SANTINI
PRODEJ VÁNOČNÍCH DEKORACÍ

PROGRAM:

.  
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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
736 614 720  majetku a investic
---------------
739 705 945 přehrávání hlášení místního rozhlasu
---------------
558 412 313 Zdravá výživa, Taťána Jursová

Otevírací doba sběrného dvora v Dobré
pondělí   8.00 – 12.00 hodin
středa 14.00 – 17.00 hodin
pátek 14.00 – 17.00 hodin
sobota   8.00 – 12.00 hodin

739 630 870 Markéta Hlawiczková, správce sběrného dvora
733 745 008 Pavel Peterek, dovoz a odvoz kontejneru na biologický odpad

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 s.r.o. Uzávěrka příštího čísla 4. 12. 2017 do 12.00 hodin.






