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Slovo starosty
Vážení občané,

v pondělí 5. listopadu 2018 proběhlo Ustavující jednání Zastupitelstva obce Dobrá, na 
kterém bylo zvoleno na základě výsledků obecních voleb nové vedení naší obce. Zastupitelé 
rozhodovali o volbě starosty, místostarosty a členů Rady obce. Složení kompletní rady obce 
je následující:

 Starosta:  Ing. Jiří Carbol
 Místostarosta:   Mgr. Milan Stypka
 Radní:    Ing. Drahomíra Gongolová
    Libor Mlčák
    Ing. Břetislav Vláčil

Dále proběhla volba předsedy a členů Finančního výboru a Kontrolního výboru zastupi-
telstva obce. Složení jednotlivých výborů je následující:

 Předseda Finančního výboru:  Ing. Drahomíra Gongolová
 Členové:    Čeněk Juřica, Filip Gongol
                   Ing. Petr Jursa, Ing. Josef Karásek

 Předseda Kontrolního výboru:  Jiří Kaňok
 Členové:    Ing. Jan Krupa, Marcel Bednář
                   Jan Fasuga, Magda Otčenášková

Závěrečným bodem ustavujícího jednání 
bylo stanovení měsíční odměny neuvolně-
ným členům zastupitelstva obce, v souladu 
s nařízením vlády ČR.

Všem zastupitelům obce, zvoleným čle-
nům rady a  výborů přeji hodně úspěchů 
a věřím, že budeme všichni spolupracovat 
v zájmu dalšího rozvoje naší obce.

Sportovní komise uspořádala v neděli 
4.  listopadu badmintonový turnaj smí-
šených dvojic, kterého se účastnilo cca 
30  účastníků. Po celodenním zápolení si 
ti nejlepší odnesli hodnotné ceny a všichni 
soutěžící pocit z příjemně a sportovně strá-
veného dne. Děkuji všem organizátorům 
turnaje, za perfektní zajištění celé soutěže. 

Jak se již stalo u  nás v  Dobré hezkou 
tradicí, rozhodli jsme se vydat obecní  
Kalendář 2019. Tentokrát je plný obráz-
ků dětí z  naší mateřské a  základní školy. 
Opětovně bude zdarma doručen do všech 
domácností. Výroba obecního kalendáře je 
v  těchto dnech v plném proudu a předpo-
kládáme jeho distribuci začátkem prosince. 

V neděli 2. prosince od 15 hodin odpole-
dne v prostoru parku a před základní školou 
proběhne oblíbené Rozsvícení vánočního 
stromu. Prosíme všechny děti, aby nezapo-
mněly přinést vyrobenou ozdobu na vánoční 
strom. Přijďte, těšíme se na Vás!

 Ing. Jiří Carbol, starosta obce
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S A D I L I   J S M E   S T R O M… 
Krátká reportáž o slavnostním sázení památeční lípy. 

V neděli 28. října 2018 nadešel čas vyvr-
cholení období oslav stého výročí vzniku naší 
republiky – společné země Čechů a Slováků.

Stejně jako mnoho měst a obcí připravila také 
naše obec důstojnou oslavu a aby po naší ge-
neraci zůstalo něco významného a na dlouhou 
dobu živoucího, byl zvolen pamětní (chcete-li 
památeční) strom a jeho slavnostní vysazení.

V onu neděli počasí právě nepřálo žádnému 
druhu venkovních oslav, avšak strom se sadí 
v přírodě, ten náš „si našel své místo“ v parku 
před budovou základní školy.

A nepříznivému počasí byl přizpůsoben i pro-
gram celé akce. Pořadatelé vyšli vstříc uchování 
zdraví přítomných účastníků a nabízeli kromě 
koláčů, také čaj a svařené víno.

Program oslavy zahájily svým vystoupením děti 
z mateřské školy. Paní učitelky Eva Kavková 
a Ludmila Sikorová pomohly nacvičit pěkné 
písničky, slyšeli jsme i sólový přednes, prostě 
naši nejmenší nezklamali.

Poté přítomné občany přivítal starosta obce pan 
Ing. Jiří Carbol, uvedl pravý důvod setkání a dů-
ležitost udržování tradic zvláště v aktuálním svě-
tě, ke slovu vyzval kronikáře obce pana Rostislava 
Vojkovského, jenž nás přenesl svým zajímavým 
povídáním o sto let zpět. Na některých účastní-
cích bylo vidět, že mnohé informace z historie 
naší obce jsou pro ně nové, neznámé, překvapivé. 
Pan kronikář si své vystoupení rozdělil na dvě 
části, a po té obecní rozpravě „zasadil“ dějinnou 
událost do většího okruhu, celoevropského. 
Následoval proces samotného sázení památeční 
lípy. Lopat a rýčů se chápali postupně všichni 

přítomní, ať dospělí či děti, nad vším bděli skauti 
ve svých slušivých stejnokrojích, vznikla spous-
ta fotografií s historickou hodnotou. 

Čerstvě vysazenou lípu požehnal poté pan farář 
ThDr. Marek Kozák ve spolupráci s  panem 
Ing. Antonínem Gryžboněm. Věřme, že slova do-
padla na půdu kolem našeho jubilejního stromu 
a že se mu vyhnou všechny neduhy.

Malou, ale důstojnou oslavu zakončily svým 
vystoupení děti ze třídy 3. A – pod vedením paní 
učitelky Markéty Turoňové zazpívaly přítom-
ným několik milých písniček, přidaly pár in-
spirujících kratičkých poznámek a…byl konec.

Chtěl bych jménem vedení obce poděkovat ne-
jen všem jmenovaným výše v  textu, ale také 
občanům, kteří se nezalekli nevhodného počasí 
a stali se součástí historické události v naší obci 
a mohou si směle říct…byl(a) jsem u toho. 

Poděkování patří také pracovníkům obecního 
úřadu – Ing. Tomáši Chýlkovi, Pavlu Peterkovi, 
Aleně Alexové a Markétě Řízkové. Ne vždy si k tak 
významné akci „vyberete“ spolupracující firmu 
a jste nadmíru spokojeni – tentokrát se to stalo 
– firma R + R z Krmelína a pan Slavík si vedli 
znamenitě a vše zvládli na vysoké profesionální 
úrovni. Děkujeme.

P.S. Nedá mi to a musím vás seznámit s krátkou 
historií „souboje“ stromů a jeho těsným výsled-
kem. Bylo to tak – nechali jsme si (rada obce) 
poradit zkušenou krajinotvůrkyní a dendrolož-
kou, který strom bude k tak významnému výročí 
vhodné vysadit a navíc zkrášlí park před školou. 
Nabídka zněla: lípa a platan. A započala diskuze 
doprovázená obrázky již vzrostlých a krásných 
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stromů z různých míst republiky…trvala více než 
dva měsíce a poté „zvítězila“ těsným rozdílem 
lípa. I sadili jsme památeční lípu. Ale protože si 
v naší obci vážíme také lidí s menšinovým názo-
rem, byl vysazen i platan. Kde? 

Přímo proti hlavnímu vchodu do budovy základní 
školy? Že má honosnější místo? To možná ano, 
ale nebude osvětlen od svých prvních lístků jako 
naše památeční lípa!    

Milan Stypka     

P o d ě k o v á n í   o b č a n ů m   z a   p r o j e v e n o u   d ů v ě r u
Je na místě a sluší se poděkovat všem občanům, 
kteří svými hlasy v komunálních volbách pod-
pořili naše Sdružení nezávislých kandidátů 
– OBČANÉ  PRO  OBČANY – vyjádřili jste 
tím svůj dojem a pocit za uplynulé čtyři roky. 
Vzhledem k tomu, že jsme díky Vaší podpoře 
získali jeden mandát v obecním zastupitelstvu 
navíc, lze konstatovat, že jste byli aspoň ma-
ličko spokojeni a chcete se dočkat i dalších pro 
obec významných staveb, oprav, úprav a řešení 

obsažených v našem volebním programu na 
období 2018 až 2022.
Přijměte proto ještě jednou velké poděkování 
i  slib, že Vaši důvěru rozhodně nezklameme 
a „naše lidi“ bude po celou dobu dalších čtyř let 
výrazně vidět. Nejen jako členy zastupitelstva, ale 
i jako členy komisí a výborů, i jako Vašich sou-
sedů. Děkujeme a přejeme klidné a radostné žití! 

Jménem všech kandidátů  
SNK – Občané pro občany -  Milan Stypka

Poděkování voličům
Děkujeme všem voličům, kteří našemu 

sdružení nezávislých kandidátů vyjádři-
li v  letošních Komunálních volbách svou 
přízeň a  podpořili nás svými hlasy. Díky 
těmto Vašim hlasům jsme získali mandáty 
pro práci v Zastupitelstvu obce Dobrá. Do-
saženého výsledku si moc vážíme, na druhé 
straně jsme si vědomi našeho závazku, který 
jsme Vám voličům dali. To co jsme Vám slí-
bili ve Volebních listech, budeme se snažit 
prosazovat při jednáních s našimi partnery 

nejen v Radě a Zastupitelstvu obce Dobrá, 
ale rovněž tak ve výborech a všech komi-
sích zřízených pod vedením obce Dobrá. 
Věříme, že Vaši důvěru nezklameme a na 
konci tohoto volebního období bude vidět 
za námi kus poctivě odvedené práce, která 
přispěla pro zlepšení kvality života občanů  
Dobré.  

Ing. Břetislav Vláčil
  lídr kandidátky sdružení

PRO ZDRAVOU ČISTOU DOBROU

UZAVŘENÍ OBECNÍHO ÚŘADU v Dobré
V pondělí  31. 12. 2018 bude Obecní úřad Dobrá uzavřen.
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Pozvánka na nový výlet
Sportovní klub zdraví příznivce turistiky a zve 
na poslední turistický výlet tohoto roku v sobotu 
24. 11. 2018. 
Nenáročná trasa dlouhá cca 10 km povede 
z Ostravice přes Staškov kolem Veličků až do 
Malenovic. Sraz na vlakovém nádraží Dobrá 

u Frýdku v sobotu 24. 11. 2018 v 08:00hod. 
Věřím, že počasí nám bude opět nakloněno.

Prosíme účastníky o nahlášení na tel. 
775933551, těším se na vaši hojnou účast

Za sportovní klub Renata Friedlová

Otevírací doba sběrného dvora v Dobré 
– o vánočních svátcích 

Pátek   21. 12. 2018 14.00 - 17.00 hodin
Sobota   22. 12. 2018    8.00 - 12.00 hodin
Pondělí  24. 12. 2018       ZAVŘENO
Středa  26. 12. 2018       ZAVŘENO
Pátek   28. 12. 2018  14.00 - 17.00 hodin
Sobota   29. 12. 2018    8.00 - 12.00 hodin
Pondělí  31. 12. 2018       ZAVŘENO

Malá reportáž z velké akce  
EKODEN obce Dobrá

Vážení občané,
úvodem bych rád poděkoval všem dob-

rovolníkům z řad skautů a občanů, kteří se 
zúčastnili již II. akce podzimního úklidu kolem 
řeky Morávky a blízkého okolí. EKODEN byl 
naplánován na 20. října 2018 od 9. hodiny, 
sraz jsme měli před sběrným dvorem. A musím 
říci, že účast byla nad očekávání ohromující! 
Přes 90 lidí, kteří se rozhodli udělat dobrou 
věc! Na úvod bylo řečeno několik organizač-
ních informací, všem účastníkům byly roz-
dány ochranné rukavice, pytle a občerstvení. 
Poté jsme se rozdělili na 3 skupiny, z nichž 
první šla uklízet od VÚHŽ, proti proudu řeky 
směrem do Dobré a další dvě začaly od zele-

né lávky po obou březích řeky Morávky. Po 
zhruba 2,5 hodinách jsme společnými silami 
nasbírali neuvěřitelných 500 kg odpadu. Ale 
jako každá mince má 2 strany, i toto číslo může 
vyvolat radost z dobře odvedené práce, že je 
kolem nás čistější prostředí, tak i smutný fakt, 
kolik nezodpovědných lidí vyhazuje odpadky 
nejrůznějšího druhu. Máme opravdu krásnou 
přírodu kolem nás, která si zaslouží naši po-
zornost a ochranu. Podílet se na tom může 
opravdu každý a věřte, že stačí někdy málo, 
ale i to málo znamená v konečném měřítku 
velký čin.

Tomáš Berka, vedoucí  
skautského střediska Doberčata
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Sportovní klub
Ohlédnutí za výletem 6. 10., kdy se naši turisté 
vydali z Frýdlantu na Solárku, Skalku a přes 
Opálenou na Čeladnou. I když se někteří z dů-
vodu nemoci bohužel nemohli zúčastnit, účast 
byla velmi pěkná a počasí nádherné. Děku-
jeme všem za účast a touto cestou bych ráda 
poděkovala Bohumilovi Matuškovi za pomoc 
při vedení.

Za sportovní klub Renata Friedlová

Projekt Kamarád
V týdnu od 8. - 12. října probíhal v 1. roč-

nících projekt Kamarád. Cílem projektu bylo 
navázání kamarádských vztahů mezi dětmi 
a  vytvoření přátelského prostředí v  nově 
vzniklém kolektivu třídy.

Děti se prostřednictvím didaktických her 
vzájemně seznamovaly, poslouchaly literár-
ní texty, dramatizovaly role mezi kamarády 
a společně dovyprávěly příběh s otevřeným 
koncem. Na základě vlastních zážitků tvořily 
myšlenkovou mapu s obrázky, co patří a ne-

patří do dětského pokoje, řešily jednoduché 
slovní úlohy z praktického života a naku-
povaly podle předlohy výrobky pro svého 
kamaráda, platily vyrobenými penízky.

V závěru projektu děti se vzájemně obda-
rovaly vlastnoručně vyrobeným přívěskem 
z modelovací hmoty a rozloučily se písnič-
kou Kamarád. Našim novým prvňáčkům se 
daří vytvářet atmosféru radostného očeká-
vání a touhu po poznávání.

Jiřina Zachníková

Základní škola informuje…



- 6 -

Projektový den v Zoo Ostrava
Ve dnech 4. – 5. října se uskutečnil roční-

kový projekt pro žáky osmého ročníku Savci 
biomů světa, tentokrát trochu netradičně. 
Projekt sice proběhl v ZOO Ostrava, ale ne-
byla to jen obyčejná prohlídka ZOO. 

Na setkáních s  lektorkou p. Danou 
Škorňákovou jsem se domluvila, jak bude 
projektový den probíhat. Naskytla se to-
tiž možnost projít i výukovým programem 
Ohrožená zvířata a  význam Zoo. Cílem 
tohoto programu bylo pochopit význam 
zoologických zahrad jako míst, která usi-
lují o  záchranu ohrožených druhů zvířat. 
Žáci pracovali ve skupinkách a zapojovali 
se do různých aktivit, jako např. Co ohrožu-
je biomy? – brainstorming, Biomy – práce 
s mapou, Kde domov můj? – práce s textem 
a mapou, Ohrožení zvířat – práce se tex-
tem, vyplňování pracovních listů a sdílení 

informací, Význam ZOO – diskuse a zaujetí 
určitého postoje nebo Co ve mně zanechalo 
stopu? – doplnění zpětné vazby. 

Hlavním cílem projektového dne bylo, 
aby si žáci uvědomili odlišnosti ve stavbě těl 
živočichů v závislosti na životním prostře-
dí, ve kterém žijí. Důležité bylo také to, aby 
žáci pochopili význam potravních řetězců, 
a také, jak mohou lidé negativně ovlivňovat 
rovnováhu živočichů v určitém biomu. Sami 
žáci byli pohoršeni tím, jak se se zvířaty za-
chází, např. k léčebným účelům lidé zabíjejí 
tygry, odebírají medvědům žluč, nebo jak 
jsou zvířata přepravována za účelem velké-
ho zisku, např. papoušci v PET lahvích. To, 
jak lidé týrají zvířata, zasáhlo žáky nejvíc. 
Tímto projektovým dnem žáci plnili průře-
zové téma Environmentální výchova – Eko-

systémy a Základní 
podmínky života.

Myslím si, že 
projektový den 
v  ZOO se žákům 
líbil a kromě toho, 
že se vzdělávali, 
zbyl i čas na to, aby 
si odskočili do vý-
běhu ke kozičkám. 
K  tomu nám i  po 
celou dobu hezky 
svítilo sluníčko. Co 
více si přát. 

Květoslava Lysková, 
garantka projektu, 

koordinátorka 
EVVOVýukový program v ostravské Zoo byl velice zajímavý a poučný.
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Recitační přehlídka Za trochu lásky

Využití robotiky v ZŠ Dobrá

„Jak peníz tiše položený slepci/ jsi tu můj 
podzime“, napsal František Halas v básni 
Podzim. I  jeho verše zazněly z  úst našich 
recitátorských nadějí v  krásném podzim-
ním pátku 26. října ve školním infocentru. 
Tradiční recitační přehlídka Za trochu lásky 
opět přinesla žeň krásných vystoupení v po-
dání žáků 2. stupně.

Porota složená z  vyučujících českého 
jazyka měla náročný úkol vybrat ty nejlepší 
recitátory a odměnit je pěknou knihou. Oce-
něni nakonec byli Barbora Sobková z 6. C, 
Nikola Stankušová ze 7. A, Aneta Cichá 
z 8. C a Jakub Sobek z 9. B. Vítězové budou 
naši školu reprezentovat v okrskovém kole 
Celostátní přehlídky dětských recitátorů ve 

Frýdku-Místku začátkem příštího kalendář-
ního roku. Přejeme jim hodně štěstí.

Jan Lörinc

Rychlý technologický vývoj vyžaduje po 
školách, aby s  technologiemi držely krok. 
Děti se s nimi setkávají už od narození a roz-
šiřující se automatizace výrobního procesu 
je dnes již běžným požadavkem trhu práce. 
Proto naše škola nezahálí a snaží se žáky 

motivovat robotickými pomůckami a  roz-
víjet u nich informatické myšlení.

Díky finančnímu daru Lesů ČR, s.p.  
v hodnotě 30 000 Kč jsme v  letošním roce 
přichystali pro děti novinku. Nakoupili jsme 
interaktivní pomůcky Ozobot bit, Ozobot 

Všichni účastníci přehlídky vložili do recitace celé své 
veliké srdce.

Kreslení závodního okruhu, trasy mapKreslení rozhodovacího schématu
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EVO a Lego WeDo 2.0., které rozvíjejí dět-
skou kreativitu a logické myšlení a zároveň 
jsou skvělou didaktickou pomůckou před-
stavující nejkratší a nejzábavnější cestu prá-
vě ke skutečnému programování a robotice. 

Ozoboti se dají programovat dvěma způ-
soby. Tím jednodušším jsou barevné čáry, 
které robot rozezná díky svým senzorům 
a reaguje tak na posloupnost čtyř základ-
ních barev - černé, modré, zelené a červené. 
Pohyb se dá plánovat od jednoduchých po-
velů až ke složitějším. Druhým způsobem 
je programování Ozobotů přímo v počíta-
či v  jednoduchém programovacím jazyku 
Ozoblocky. Stavebnice Lego WeDo 2.0. 
obsahuje 280 dílů, senzory pohybu a kon-
strukční díly. Součástí je aplikace umož-
ňující oživení Lego modelů, která učí děti 
modelovat a zároveň programovat.

První seznámení nejen žáků, ale i veřej-
nosti s Ozoboty proběhlo v rámci zářijového 
dne otevřených dveří a v rámci vyučování ve 
třetí třídě či volitelného předmětu.  V prů-
běhu celého školního roku budeme v  této 
pro žáky vysoce motivační a zábavné výuce 
pokračovat.

Radka Otipková

Návrhy bludiště pro malé roboty

Oba ekotýmy v plné síle v našem školním atriu.

Setkání ekotýmů
ZŠ Raškovice a ZŠ Dobrá

Dne 10. října 2018 se uskutečnilo další setkání ekotýmů ZŠ Raškovice a ZŠ Dobrá, 
tentokrát na půdě naší školy. Hlavním cílem byla výměna zkušeností z práce členů jednot-
livých ekotýmů. 
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Posteskli jsme si navzájem, jak spolužáci 
špatně třídí odpad ve škole, nad lhostejnos-
tí k  prostředí, ve kterém žijí. Naopak nás 
společně potěšilo, kolik toho sami můžeme 
pro zlepšení životního prostředí udělat. Před 
námi je výzva, jak zapojit do svých aktivit co 

nejvíce spolužáků. Kromě výměny zkušenos-
tí jsme si i společně zasportovali. Po vydatné 
svačince v atriu jsme plnili úkoly na příro-
dovědné stezce. Zajímavé dopoledne rychle 
uteklo a museli jsme se rozloučit. Těšíme se 
na další společné setkání. 

členové ekotýmu ZŠ Dobrá

ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY
Měsíc říjen je za námi a mile nás všechny překvapil velmi teplým a slunečným počasím. 

Děti tak měly možnost hrát si co nejvíce venku, především na naší školní zahradě, kterou 
využívaly také během odpoledne, kdy si již pro ně chodili jejich rodiče.

A co dalšího nám měsíc říjen ještě přinesl?

Mateřská škola informuje…

DIVADLO ENTENTÝKY

Mezi děti opět zavítaly jejich známé kamarádky veverka Terka a myška Klárka, které 
si tentokrát pro děti připravily divadlo o tom, jak se společně chystaly poprvé do školky. 
Veverka Terka i myška Klárka zjistily, že není třeba se ve školce bát, ale přesvědčily se, že 
je zde možné zažít spoustu legrace. 
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Děti si zároveň velice vtipnou a zábavnou formou připomněly, jak je důležité dodržovat 
ve školce předem domluvená pravidla. Děti také zaujaly veselé písničky, které celé divadelní 
představení provázely.

PODZIMNÍ TVOŘENÍ V NAŠÍ ŠKOLCE

Jednoho říjnového odpoledne 
se rodiče společně se svými dětmi 
setkali v jednotlivých třídách, aby 
v rámci Podzimního tvoření vy-
tvořili výtvory, které by ozdobily 
naše stromečky před školkou.

Rodiče donesli pro toto tvo-
ření nejrůznější podzimní plody 
jako například kaštany, šišky, 
podzimní listy, šípky či žaludy. 

Paní učitelky dodaly další ma-
teriál a rodiče společně s dětmi 
mohli začít tvořit.

A co všechno jednotlivé třídy 
vytvořily? Byly to podzimní řetě-
zy, sovičky, podzimní skřítkové, 
někde se dlabaly dýně a někde 
zase tvořili rodiče s dětmi spo-
lečně doma a  hotové výrobky 
pak připevnili společně přímo 
na stromeček.

Zkrátka všem se dílo povedlo 
a všichni mohli obdivovat jednot-
livé krásně nazdobené stromečky.
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Nesmíme zapomenout, že třída Delfínků vystoupila u příležitosti obecních oslav 100. vý-
ročí vzniku Československa.

V současné době žije téměř celá školka přípravami na Akademii u příležitosti 50. výročí 
výstavby naší školky, která proběhne ve středu 14. listopadu od 17.00 hodin v kině Petra 
Bezruče v Místku.

                                                                                                     Mgr. D. Dvořáčková

S přicházejícím podzimem a novým parko-
vištěm před i za knihovnou, jsme se rozhodli 
přinést našim čtenářům i široké veřejnosti 
několik novinek. Po celý říjen se mohli všich-
ni čtenáři přeregistrovat nebo se přihlásit do 
knihovny zdarma. Knihovna také zajistila 
pro své uživatele větší výběr z elektronic-
kých a audio knih. Pro malé čtenáře jsme 
nakoupili další dvě Albi tužky a další knihy 
z edice Kouzelné čtení.

Knihy, které naši čtenáři nenašli u  nás 
v  knihovně, jsme pro ně zajistili z  jiných 
knihoven v ČR nebo v Evropě. Jednalo se 
i o vzácná díla z 19. století nebo velmi drahé 
knihy např. z Rakouska nebo z Německa. 
Některé knihy jsme poskytli i v elektronické 
podobě nebo jako digitalizovanou kopii díla. 
Celkem jsme doručili 144 knih a dokumentů 
z jiných knihoven.

Ve vstupních prostorách knihovny jsme od 
1. 11. 2018 nainstalovali novou výstavu vý-
tvarných prací paní Jany Klečkové, která 
žije ve Frýdku-Místku a také pracovala ně-
kolik let v knihovně. 

Naše knihovna začala používat nový auto-
matizovaný systém pro nákup nových knih 
TEAMLIBRARY, a to nám umožňuje vydá-
vat v knihovně i knihy, které si nakoupí přes 
internet naši čtenáři nebo veřejnost. Tento 
systém nám také umožňuje objednávat kni-
hy adresně pro určité čtenáře, kteří požádali 
o zakoupení titulu do našeho fondu. Po zpra-
cování si knihu přečte přednostně čtenář, 
který její nákup do knihovny navrhnul.

Všichni si mohou nakoupit nové knihy 
s 20% slevou. Knihu si můžete objednávat 
na   https://www.knihazknihovny.cz/, kde 

Novinky v knihovně
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si knihu vyberete, objednáte přes jednodu-
chý formulář, zaplatíte kartou nebo převodem 
na účet. Neplatíte poštovné! Kniha dojde do 
Místní knihovny v Dobré, odkud Vám po ob-
držení Vaší platby za knihy dojde upozornění 
na e-mail. Předložíte 6timístný kód, který je 

součástí e-mailu a knihu si odnesete domů. 
Nejdůležitější je, že na knihy máte slevu 
20% a bez poštovného. Využijte této služby 
před Vánocemi! Pokud nemáte platební kartu 
nebo chcete platit hotově, můžete požádat, 
aby Vám knihu zajistila ředitelka knihovny.

Více zde: https://www.knihovnadobra.cz/
news/nova-sluzba-podej-novych-knih/

Také připravujeme další hudebně-literární 
podvečer o knize „Tajný život stromů“, na 
úterý

26. listopadu 2018 v 18.00 s hudebníkem 
Alešem Nitrou. V rámci tohoto setkání také 
vyhlásíme nejlepší čtenáře roku 2018, které 

oslovíme samostatnou pozvánkou. Ti nejak-
tivnější čtenáři dostanou malý dárek.

V průběhu podzimních měsíců připravujeme 
besedy a soutěže pro žáky 1. – 5. ročníků  
ZŠ v Dobré.

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

Marie Mališová, ředitelka

Dne 28. 9. se konala má první víkendovka a i 
se zlomenou nohou jsem si ji užila na 100%.

Vzhledem k  tomu, že jsem kvůli noze jela 
nahoru autem a byla tam o něco dříve, po-
máhala jsem naškrábat zeleninu a přitom 
si povídala s naší vedoucí Růžou. Hned, co 
jsme doškrábali zeleninu, přijeli i ostatní, 
a tak jsme se mohli začít ubytovávat. Naše 
skupinka (Kosatky) jsme spaly na postelích, 
které byly moc pohodlné. Na chatě nás bylo 
okolo 40, takže někteří museli spát na zemi, 
ale klukům to nevadilo.

Večer se hrála bojovka o to, kdo dřív uloupí 
vlajku. Potom jsme si prohlíželi fotky a videa 

ze starých táborů a nakonec jsme se sešli 
v obýváku, zazpívali večerku, popřáli si dob-
rou noc a šli spát.

Víkendovka na Morávce 2018
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MÍSTNÍ KNIHOVNA DOBRÁ 
vás srdečně zve na 

 

 

hudebně-literární podvečer 

 
          kresba Josefa Nitry st. ze soukromé rodinné sbírky 

 

„TAJNÝ ŽIVOT STROMŮ“ 
aneb zajímavé čtení a písničky různých 

žánrů o stromech a lese      
         

NA KYTARU HRAJE ALEŠ NITRA, LITERÁRNÍ 
UKÁZKY ZE STEJNOJMENNÉ KNIHY P. WOHLLEBENA 

ČTE MARIE MALIŠOVÁ 
 

V ÚTERÝ 27. LISTOPADU 2018  
OD 18.00 HODIN 

V MÍSTNÍ KNIHOVNĚ DOBRÁ 
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Další den jsme plnili úkoly. Ostatní šli ven 
pomáhat se dřevem na topení a já jsem zase 
zůstala v chatě a pomáhala vedoucím s pří-
pravou oběda. Když se všichni vrátili, tak ně-
kteří pletli náramky, někteří zpívali a já jsem 
vyráběla z fi ma. Naneštěstí jsem si všechny 
své výrobky zapomněla na chatě. K večeru 
jsme hráli hru, kde jsme hádali, kdo je na 
fotce. Potom jsme si dali módní přehlídku, 
kdy se kluci převlékli za holky. Večer jsme 
zase zpívali u krbu, byla to atmosféra skoro 
jako na táboře. Zazpívali jsme večerku a zase 
do hajan. Ráno po probuzení jsme hned za-
čali pilně pracovat, uklidili jsme celou chatu, 
až se třpytila, potom jsme si všichni sbalili 
batohy a jelo se domů.

Tohle byla moje první víkendovka a já jsem 
moc vděčná vedoucím a vlastně úplně všem, 
že to se mnou vydrželi, připravili luxusní 
program a jídlo a dovolili mi tam s mým úra-
zem jet. Velký dík patří taky panu Růžovi za 
poskytnutí chaty. Díky!

Hurá, konečně je sobota a my jdeme ze 
skautu na výšlap na Ondřejník. Sraz byl 
na vlakovém nádraží v Dobré. Sešlo se nás 
5 dětí, 6 vedoucích a 1 pes – Artuš. Jeli jsme 
vlakem do Frýdku a ve vlaku jsme si rozdali 
kolíčky na hru. Z Frýdku jsme pokračovali 

autobusem do Frýdlantu. A konečně jsme 
se vydali nahoru. 

Po cestě jsme měli za úkol nepozorovaně 
vzít kolíček svým kamarádům. Ve hře se mi 
dařilo a nasbírala jsem 5 kolíčků. Vyhrála 
jsem za to bonbony. Nahoře jsme si dali malé 

Výšlap na Ondřejník 29. 9. 2018
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občerstvení. Dalším úkolem bylo vyměnit 
kolíček za nějakou jinou věc. Mně se podařilo 
vyměnit kolíček za shnilý kaštan. 

Potom jsme se vydali zpátky. Běhali jsme 
s Artušem dolů a šli jsme na veliké hřiště, 
kde byl super řetízkový kolotoč. Domů jsem 
přijela tak unavená, že jsem nestihla ani poo-
bědvat a hned jsem usnula. A i když nás nešlo 
moc, pořádně jsem si to užila.

Anička Beloritová 

Dne 19.10. jsme se sešli v 18:00 v hasičár-
ně v Dobré. Prvně jsme se všichni seznámili 
a zahráli jsme si pár her. Poté jsme se rozdělili 
do několika skupinek a začali jsme chystat 
večeři, kterou byl těstovinový salát. Děti si 
vyzkoušely krájení zeleniny, šunky, míchá-
ní těstovin a spoustu dalších věcí při dělání 
salátu. Po modlitbě a pokřiku jsme se pustili 
do jídla, řekl bych, že všem chutnalo. Jak-
mile všichni dojedli, vyrazili jsme do parku 

a zahráli si “boj o vlajku”. Po dohrání hry 
jsme zakončili den tím, že jsme všichni dali 
svíčku ke kříži v parku a zazpívali jsme si ve-
čerku, poté jsme vyrazili zpět do klubovny 
a začali jsme si chystat věci na spaní.

Jakmile byli všichni nachystaní a uvelebe-
ní do spacáku, pustili jsme si pohádku “Hledá 
se Dory”. Po skončení fi lmu už většina z nás 
spala. Ráno jsme vstali, posnídali a vyrazili na 
EKODEN, který byl velice úspěšný.

Heczko Viktor

První přespávačka 1. oddílu
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Sezóna se pomalu chýlí ke konci a před po-
sledním kolem 2. ligy se naši hráči chtěli ro-
zehrát na mezinárodním turnaji v Czyzowi-
cích. Na tento turnaj se celkem sjelo 56 hráčů 
a hráček z celé naší republiky a samozřejmě 
nechyběli ani domácí hráči z Polska. Do Czy-
zowic odcestovala celá druholigová sestava 
vedená DALIBOREM HÁJKEM, JOSEFEM 
SVOBODOU, PETREM HADAŠČOKEM, 
JOSEFEM STUDENIČEM a  na místě se 
k  nim připojili JIRKA DOHNAL s  ADA-
MEM KURÁNĚM, který je naší novou akvi-
zicí v týmu. Turnaj byl docela náročný, každý 
z našich hráčů chtěl podat co nejlepší výkon 
a pořádně se připravit na rozhodující boje ve 
druhé lize. Jenže opak byl pravdou. Překvapi-
vě nejlepší hráč BHC Dobrá Jirka Dohnal ze 
šesti odehraných zápasů dokázal zvítězit pou-
ze třikrát a musel se smířit až s 23. místem. 
O moc lépe se nevedlo ani Josefovi Svobodovi 
a toho ještě rozladil poslední zápas s polským 
hráčem Milozsem Siedleckim, který moc 
neovládal pravidla hry a tak s ním nakonec 

prohrál a obsadil 22. místo. Dobrý den neměl 
ani Petr Hadaščok. Ten jako by zapomněl na 
svoje slavné období, Polsko jako by bylo pro 
něho zakleté. Bojoval, snažil se, ale na víc než 
31. místo to bohužel nebylo. Do první desítky 
dokráčel a nejlepší z našeho klubu nakonec 
byl Dalibor Hájek (7. místo). Stačilo mu zís-
kat pouze jedno vítězství k tomu, aby mohl 
do Dobré dovézt nějaký cenný kov. Skvěle 
odehrál turnaj Adam Kuráň, náš novic, který 
nás posílil v letní přestávce z Valašského Me-
ziříčí. Obsadil nádherné 11. místo. A parádně 
zahrál i jeho spoluhráč Josef Studenič, zavá-
hal pouze v prvním zápasu a skončil na vel-
mi pěkném 14. místě. Tento turnaj nám tedy 
ukázal, že pokud chceme opravdu zabojovat 
o druholigový pohár, musíme se semknout 
jako tým a hrát trpělivě. Jen tohle nám může 
přinést nějaké ovoce. Děkuji všem našim hrá-
čům za reprezentaci na mezinárodním turnaji 
a věřím, že se poučíme z chyb a budeme hrát 
mnohem lépe.

Billiard – Hockey Šprtec
POLISH OPEN 2018
Czyzowice 6. 10. 2018

Našim hráčům se mezinárodní turnaj moc nevyvedl, 
nejlepší z našich byl DALIBOR HÁJEK

(pokračování na straně 21)



Ekoden



Výročí založení 
československého státu



Vítání občánků

Pohádkový les

Výstava výtvarníků
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Do posledního kola odcestovalo naše družstvo 
hodně oslabené, chyběli JOSEF SVOBODA 
i JOSEF STUDENIČ. Poprvé se v letošní se-
zóně představil VITĚZSLAV FOLTÝN a stih-
nul odehrát tři skvělá utkání. Nám zbývaly 
odehrát poslední dva zápasy před důležitým 
finále. Čekalo nás utkání s  MODŘICEMI 
a BOSKOVICEMI. V prvním zápase s Modři-
cemi to bylo velmi vyrovnané. Ze začátku jsme 
s nimi dokonce prohrávali 2:1, ale v polovině 
se ukázala naše síla, se kterou hrajeme celou 
tuto sezónu a otočili jsme nepříznivý výsledek 
a zvítězili jsme 5:3. Musím pochválit VITĚZ-
SLAVA FOLTÝNA, který si ve třech zápasech 
připsal i první cenné vítězství ve své kariéře, 
ve druhé lize má první dva body. Ve druhém 

zápase s Boskovicemi to bylo taky velmi dra-
matické. Rozhodlo jediné - hráčům Boskovic 
chyběl jeden hráč, který nedorazil, tím pádem 
muselo dojít i k nějaké kontumaci a i proto 
jsme se mohli radovat z druhé výhry 4:3. Už 
nám prakticky o nic nešlo, ale naši hráči chtěli 
z Ostravy všechny čtyři body, a to se povedlo. 
Tímto jim gratuluji k perfektním výkonům, jak 
za toto kolo, tak i za celý tento ročník. To však 
nebylo vše. Na dálku jsme sledovali zápasy, 
které se hrály v Praze a konkrétně mančaft Bo-
hunic. Bohunice totiž před pátým kolem vedly 
tabulku před naším týmem o jediný bodík, ale 
měli jeden zápas k dobru a rozhodovalo se, 
kdo bude nakonec finále pořádat. A nemožné 
se stalo skutečností, silné Bohunice nezvládly 

Billiard – Hockey Šprtec
2. liga družstev 2018

5. kolo – OSTRAVA 21. 10. 2018
Poslední kolo rozhodlo, naše mužstvo nejenom 

postoupilo do finále, ale bude ho i hostit

Tento turnaj se započítává do pořadí Českého 
poháru. Na Mistrovství České republiky, které 
se bude konat 25. 11. 2018 v Boskovicích, má 
zatím jistě namířeno junior JIRKA DOHNAL. 
PETR HADAŠČOK okupuje poslední osmé 
postupové místo a bude záležet, jak dopad-
ne poslední hlavní turnaj v  Meziboří. Petr 
tak nemá postup ve svých rukou. Co se týče 
kategorii žen naše KAMČA ŽVAKOVÁ také 
musí spoléhat na to, jak se bude odvíjet turnaj 
v Meziboří. Drží totiž sedmé postupující místo 
z osmi. Bohužel z kategorie mužů, kterých po-
stupuje 32, tentokrát od nás nepostoupí nikdo. 
DALIBORU HÁJKOVI chyběly pouze dva stu-
pínky k postupu, bude tak za branami finále.

Celkové pořadí turnaje v Czyzowicích:

1.    Kubečka Jan  Czech republic
2.    Káňa Simon  Czech republic
3.    Skokan Jaromír Czech republic

Celkové pořadí hráčů BHC Dobrá:
7. Dalibor Hájek
11. Adam Kuráň
14. Josef Studenič
22. Josef Svoboda
23. Jiří Dohnal
31. Petr Hadaščok

Josef Svoboda (BHC Dobrá)
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Konečná tabulka po 5. kole:

Statistika hráčů BHC Dobrá po 5. kole:

                                                       Z.     V.   R.  P.             VZ:PH          GV:GO         B.

                                                                     Z.    V.        R.      P.     GV:GO           B.            %

dva ze svých třech zápasů a mohli jsme se ještě 
více radovat. Srdíčko doberských hráčů bije 
jen pro úspěch a ještě k tomu doma. BHC Dob-
rá chce dokázat to, co se malým šprtcovým 
klubům nikdy nepodařilo - vyhrát druholigový 
pohár a přepsat historii. Finále se bude konat 
11. listopadu 2018 v multifunkčním sále nad 
školou v Dobré.

Do fi nále postoupilo těchto 
pět nejlepších týmů:
BHC DOBRÁ pořadatel fi nále
E. S. H. PRAHA
ŠUTURE OSTRAVA
SOKOL STOCHOV
OREL BOHUNICE

Výsledky BHC Dobrá:
BHC DOBRÁ – DRAGONS 
MODŘICE ‚‘B‘‘    5:3

BHC DOBRÁ – BHK IQ
BOSKOVICE  ‚‘B‘‘ 4:3  
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                                                       Z.     V.   R.  P.             VZ:PH          GV:GO         B.

                                                                     Z.    V.        R.      P.     GV:GO           B.            %

Vysvětlivky: V. - výhry   R.- remízy   P. - prohry   GV.- góly vstřelené   GO.- góly obdržené   
B.- body   VZ.- vyhrané zápasy   PH.- prohrané zápasy Josef Svoboda (BHC Dobrá)

Statistiky hráčů ve 2. lize od roku 2016:

Okresní přebor ml. žáků 7+1

Zhodnocení podzimní části 
fotbalové sezóny

Podzimní sezónu hodnotím jako velmi vydaře-
nou. Na klucích jde vidět, že se snaží a zlepšují, 
mají chuť bojovat, což se odráží v zápasech. Za 
celou sezónu jsme neztratili ani bod, vyhrávali 
jsme všude, kde jsme přijeli a vybojovali první 
místo. Odehráli jsme i pár přátelských utkání 

s kluky z vyšších soutěží, kde se nedařilo tak 
moc, jako v lize, ale byli jsme rovnocennými 
soupeři. Škoda zápasů s týmy Písek a Nebory/
Smilovice, které jsme museli kvůli nepřízni 
počasí odložit na jaro. Předpokládám, že jarní 

Klub Z V R P Skóre Body
1. Dobrá 7 7 0 0 59:5 21

2.
Nebory/
Smilovice

6 6 0 0 33:6 18

3. Frýdlant n. O. 9 5 0 4 29:34 15
4. Pržno 9 4 1 4 22:19 13
5. Sedliště 8 4 0 4 18:21 12
6. Hukvaldy 9 3 2 4 20:21 11
7. TJ Písek 7 3 1 3 26:32 10
8. MFK F-M 9 3 1 5 33:40 10
9. Ostravice 9 1 1 7 17:43 4
10. Dobratice 7 1 0 6 16:52 3

Konečná tabulka mladších žáků
po podzimní části:
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Fotbalový tým dorostenců převedl v podzim-
ní části sezony něco nevídaného. Z celkové-
ho počtu 13 utkání hned 12 z  nich vyhrál 
a 1 zápas skončil remízou. Tato jízda započala 
v polovině srpna, kdy náš tým přivítal doma 
Jablunkov. Již v úvodu byla znát soupeřova 
síla, ale ani to kluky nezastrašilo a po zásluze 
se dostali během prvního poločasu do vedení. 
Bohužel špatný start druhé půle ovlivnil celý 
zápas, který po velkém boji skončil remízou 
1:1. Hned v prvním zápase přišla ztráta dvou 
velmi cenných bodů. Poté se však Doberští 
rozjeli. Po vítězství 7:0 v Nýdku následoval 
těžký debakl pro Oldřichovice -> 8:0. Během 
prvního víkendu v září přijel do Dobré tým 
z Vendryně. Tento neoblíbený a těžký soupeř 
nadělal klukům problémy, ale i tak nakonec 
domácí slavili zisk tří bodů za výhru 5:3. Ná-
sledovaly zápasy, kde se soupeř svou kvali-
tou mužstva nedokázal na naše dorostence 
dotáhnout a na výsledcích to bylo znát. Po 
vítězství 11:0 v Raškovicích přišla domácí 
výhra 2:0 s Pískem. Zisk tří bodů pokračoval 

i na Hukvaldech, kde náš tým po zásluze vy-
hrál 7:1. Derby s Vojkovicemi skončilo až pře-
kvapivě přívětivě pro Doberské, kteří vyhráli 
11:0. Další zápas přinesl povinnost porazit 
Bukovec, který přijel pouze v 10 lidech -> vý-
hra 9:0. Tímto zápasem však přišly pro naše 
dorostence nejtěžší chvíle, kdy je čekaly 3 zá-
pasy s nejtěžšími soupeři. K prvnímu z těchto 
těžkých utkání přijeli kluci do Milíkova. I přes 
ostrou hru soupeře, mnohdy i za hranicemi 
pravidel, oslavili Doberští parádní vítězství 
5:0. K dalšímu zápasu, kdy do Dobré dojela 
Čeladná, nastupovali naši dorostenci již jako 
první tým tabulky. Bohužel se soupeř nesešel 
v plném počtu a i díky tomu slavili naši hráči 
přesvědčivé vítězství 6:0. Přišel 20. říjen -> 
den, kdy se utkal první s druhým. Do Dobré 
přijely Mosty u Jablunkova. Velmi těžké utká-
ní Doberští zvládali o něco lépe a do kabin si 
o poločase přinesli vedení 1:0. V úvodu druhé 
půle se našim dorostencům podařilo odsko-
čit na rozdíl dvou branek. Když v 86. minutě 
dotlačil míč do brány jeden z našich útoční-

ků, tak propuk-
ly oslavy napl-
no. Dorostenci 
z Dobré se stali 
mistry podzi-
mu! Poslední 
říjnový víkend 
přinesl ještě je-
den zápas, kdy 
Doberští přijeli 

Suverénní podzim v podání doberských dorostenců

sezóna bude stejně úspěšná jako ta podzimní 
a první místo si udržíme. Na závěr chci podě-
kovat celému týmu, zvlášť těm hráčům, kteří 

chodili pravidelně jak na zápasy, tak na tré-
ninky. Velké díky patří i rodičům za podporu.
Odkaz na FB: www.facebook.com/zacidobra

S pozdravem, Knödl Tomáš
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Klub Z V R P Skóre Body
1. Dobrá 13 12 1 0 79:5 37
2. Mosty/Návsí 12 10 0 2 52:12 30
3. Čeladná 12 9 1 2 54:23 28
4. Jablunkov 13 8 2 3 59:20 26

5.
Milíkov/Hrá-
dek

13 7 4 2 61:21 25

6. Vendryně 12 6 2 4 42:24 20
7. Bukovec 13 6 2 5 24:39 20
8. Vojkovice 13 5 1 7 32:40 16
9. Sedliště 13 4 3 6 16:23 15
10. Oldřichovice 13 4 2 7 34:30 14
11. Nýdek 13 3 1 9 20:68 10
12. Hukvaldy 13 2 1 10 17:51 7
13. Raškovice 12 2 0 10 30:82 6
14. Písek 13 0 2 11 11:93 2

Konečná tabulka dorostenců  
po podzimní části:

do nedalekých Sedlišť. Zápas to byl zcela jed-
noznačný, a proto si kluci připsali výhru 4:0. 
Tato suverénní jízda, kdy naši borci vyhráli 
12 zápasů v řadě, nemá obdoby. Doberští se 
pyšní nejenom prvním místem tabulky, ale 
také mají s celkovým počtem 79 vstřelených 
gólů nejlepší útok v soutěži. Co se týká obra-
ny, tak zde taky naprosto dominuje náš do-
rost. Během 13 utkání obdrželi kluci pouhých 
5 branek. A aby toho nebylo málo, tak si tre-
nér Pustovka může mnout ruce díky našemu 
skvělému útočníkovi Petru Gryžboňovi. Ten 
za podzim nastřílel 17 branek, což ho dostalo 
na druhé místo tabulky střelců. 

Jménem fotbalu v Dobré děkujeme všem fanouš-
kům, kteří jezdili náš tým podporovat, a doufá-
me, že něco podobného zopakujeme i na jaře.

A-tým fotbalistů Dobré má za sebou podzim-
ní část soutěže. I přes poměrně velké letní 
změny (změna na trenérském postu, několik 

příchodů a odchodů) se fotbalový podzim 
poměrně vydařil. Zatím nám patří 6 místo 
tabulky se ziskem 20 bodů. Bodový zisk je 
to opravdu slušný, jelikož posledních zhru-
ba 6 kol jsme odehráli v 13 stejných lidech 
z důvodu zranění ostatních spoluhráčů. S čím 
se naše mužstvo potýká, je střílení branek. 
Máme pasivní skóre 16:18. Obranu máme 
sice třetí nejlepší, což nám obrovsky pomáhá, 
ale 16 vstřelených branek je bohužel nejhorší 
výkon ze všech týmů v naší soutěži. Na toto 
se v zimní přípravě budeme muset zaměřit 
opravdu důkladně. Na druhou stranu je tře-
ba říct, že se snažíme zapojovat co nejvíce 
místních hráčů, z loňského dorosteneckého 
týmu jsou to tři hráči, kteří jsou již platnými 
hráči naše kádru a z toho i někdy pramení ne-
proměňování šancí. Stejný postup je v plánu 
s dalšími hráči, kterým skončí dorostenecký 
věk tuto sezonu. A pokud budeme předvádět 

I. A třída mužů sk. B

Klub Z V R P Skóre Body
1. Bystřice 13 9 2 2 28:18 29
2. Vratimov 13 7 4 2 25:14 25
3. Stonava 13 7 3 3 24:15 24
4. Jablunkov 13 7 1 5 27:20 22
5. Dobratice 13 7 1 5 28:24 22
6. Dobrá 13 6 2 5 16:18 20
7. Slavia Orlová 13 6 2 5 19:24 20
8. Lučina 13 6 1 6 26:32 19
9. Staré Město 13 5 3 5 30:25 18
10. Libhošť 13 4 3 6 18:21 15
11. Smilovice 13 4 1 8 22:26 13
12. Jistebník 13 3 3 7 19:20 12

13. Baník  
Albrechtice 13 3 2 8 18:27 11

14. Hrabová 13 2 2 9 20:36 8

Konečná tabulka mužů po podzimní části:
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vyrovnanější výkony, protože 
často jsme odehráli slušně třeba 
jen jeden poločas, s budoucnos-
tí fotbalu v Dobré na takovéto 
úrovni to nevypadá vůbec zle.

Trenérský tým A mužů

Více aktuálních informací 
ohledně fotbalu v  Dobré se 
dozvíte na www.sokoldobra.cz 
nebo na facebookovém profi lu 
TJ Sokol Dobrá.

Fotbalový oddíl TJ Sokol Dobrá

Podané ruce - jedno logo - dvě organizace
Podané ruce, to je jedno logo, ale dvě samo-

statné organizace. Podané ruce - osobní asis-
tence poskytují registrovanou sociální službu 
„osobní asistenci“ od roku 2001. Sídlí ve Frýd-
ku-Místku, ale působí také v Dobré a okolních 
obcích (obec Dobrá je také našim dlouholetým 
partnerem, čehož si velmi vážíme). Organizace 
má zhruba 130 zaměstnanců, hlavně osobních 
asistentek, které poskytují přímou péči našim 
klientům, pomáhají jim s činnostmi, které díky 
svému zdravotnímu nebo tělesnému omezení 
nezvládají a umožňují jim tak zůstat v domácím 
prostředí, na které jsou zvyklí. Pomáháme při 
osobní hygieně a oblékání, při přípravě a podání 
jídla, doprovázíme k lékaři, na nákup, na kulturní 
akce apod. Osobní asistent/asistentka dohlédne 
například na podání léků, na pitný režim, ale také 
může přečíst knihu, zavzpomínat společně s kli-
entem u fotoalba apod.  Pomoc osobní asistence 
může využít klient od jednoho roku věku, 7 dní 
v týdnu až 24 hodin denně. Rozsah služby a její 
přesná náplň záleží na potřebě konkrétního člo-
věka. Na úhradu služby lze využít příspěvek na 
péči. Více informací o službě osobní asistence na-

jdete na našich webových strán-
kách nebo na telefonu 776 011 
437 (Mgr. Lucie Horňáčková).

Podané ruce, z. s.  posky-
tují již od roku 2000 službu 
canisterapie - terapie s pomocí 
psa. Tato organizace má pouze jednoho zaměst-
nance - koordinátorku služby. Ta se stará o to, 
aby všechna zařízení, která mají o canisterapii 
zájem, všechny přednášky a prezentace caniste-
rapie byly zajištěny a uspokojeny. Také organizu-
je zkoušky canisterapeutických týmů a spoustu 
dalších věcí. Proškolení dobrovolníci se svými 
speciálně vedenými a testovanými psy ve svém 
volném čase navštěvují domovy seniorů a jiná so-
ciální zařízení, školky, školy a veřejné akce, kam 
přinášejí potěšení, zájem, radost, ale i odbornější 
pomoc, např. tzv. polohování. Na jejich návštěvy 
se všichni velmi těší a podle referencí je oceňují 
jako přínosné a velmi vítané.

Budeme rádi, pokud navštívíte naše webové 
stránky www.podaneruce.eu, kde mimo jiné na-
jdete i odkaz na fotogalerii, více informací o obou 
organizacích, kontakty atd.  Bc. Jana Marková



11/2018

- 27 -

JAK SE V MINULOSTI SLAVÍVAL 28. ŘÍJEN
(Dokončení z říjnového čísla.)
To o „kulatém“ jubileu (1928) už bylo docela jinak: Oslava 10. výročí

svobody. Z iniciativy místního osvětového sboru byl uspořádán v předvečer
svátku 10letého jubilea naší samostatnosti, v sobotu 27. října, lampiónový
průvod. Již dopředu se dělaly přípravy — letáky k 28. říjnu rozděleny — sto
kusů pro žactvo a sto kusů pro dorost. Navrženo hrát navečer jednoaktovku
(divadelní představení o jednom dějství). Kromě školní mládeže a hasičstva v krojích účastnilo se
ho několik set občanů. Průvod šel od nádraží na sokolské hřiště za účinkování hudby, kterou
honorovala (zaplatila) obec. Průvodu by bylo záhodno účastnit se všech vrstev obyvatel. Budovy
kolem silnice, kudy průvod šel, byly osvětleny a ozdobeny, neboť je povinností všech občanů, aby
vyvěsili prapory a vyzdobili okna. Úchvatně působila pěkně osvětlená a vyzdobená školní budova.
Na sokolském hřišti po zapění sborů promluvil dojemně z tribuny o významu svátku pro náš národ
školní dozorce Antonín Hrozda z Frýdku. Tuto akademii zahájil náměstek starostův, poněvadž
novopečený starosta Zachník nechtěl zameškati „šichtu“. O významu 28. října promluvil (učitel)
Alois Pastor. Sokoly byly odehrány dvě jednoaktovky — jedna dramatická (Shledání) a druhá veselá
(Uvítání). Dorost a žactvo recitovalo básničky a program byl zpestřen hudebními vložkami.
Slavnost byla ukončena zapěním národních hymen.

V den svátku dopoledne byly na památku 10letého výročí osvobození zasazeny na hřišti lípy
svobody. Sázení bylo přítomno veškeré sokolské členstvo i dorost.

Též ve škole se slavilo. Ve vkusně vyzdobené třídě byla umístěna socha prezidenta Masaryka
ozdobená bohatě květinami. Žáci dvou nejvyšších tříd zapěli úryvek z Prodané nevěsty Proč bychom
se netěšili, pak následovala přednáška učitelky Anny Slívové, v níž hovořila poutavě o vzniku
republiky. Po ní provoláno třikrát „zdar!“ panu prezidentu (Masarykovi). Oslavu zpestřily četné
recitace a zpěvy. Při přednášení básní byly zastoupeny všechny třídy. Zapěním státních hymen
slavnost skončila.

Oslavy Svátku svobody 28. října 1945 začaly v sobotu 27. října v 7 hodin večer v sále hostince
u Oráče. Proslov nesl ředitel školy Jaroslav Konečný. Na programu byly 2 sbory zpívány žactvem
měšťanské školy, recitace, hudební čísla, sborové zpěvy a živý obraz. — V neděli 28. října byly
dopoledne slavné bohoslužby u pomníku padlých na sokolském hřišti, od 8 do 10 koncert a v 10
hodin proslov předsedy národního výboru na hřišti dělnické tělovýchovné jednoty (dnes sokolské).
Odpoledne byla lidová veselice u Chválků (Oráč) i v Obecníku. Sbírka při shromáždění přinesla
4460 Kč.

Padesáté výročí vzniku Československa 28. října 1968 bylo v naší obci vzpomenuto manifestací
u pomníku padlých v první světové válce. Slavnostní projev přednesl předseda komunistické strany
Ludvík Meca. Na tištěné pozvánce je program oslav v Dobré — na přední straně Vrchlického verš
„Ó, vlasti má, tak v hor svých kruhu — tak velká v srdcích, jež tě objímá.“ V sobotu 26. října byl Národní
frontou uspořádán zájezd do Státního divadla v Ostravě na operu Bedřicha Smetany Libuše. Hlavní
oslavy byly ve státní svátek v pondělí 28. října. Ve 13.30 hodin sraz všech občanů u pomníku
padlých s projevem a položením věnců; zasazení lípek svobody; otevření mateřské školy. 16.00
hodin veřejná schůze občanů v Obecníku, kde byly uděleny pamětní medaile k 50. výročí
Československé republiky. Po ukončení zábava. Připravil Rostislav Vojkovský, kronikář
Podklady: Státní okresní archiv Frýdek–Místek: MNV Dobrá. — Archiv kronikáře Dobré. — Pamětní kniha II a III — Školní kronika.
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ZMĚNA ORDINAČNÍ DOBY 

Dětského střediska Dobrá,

MUDr. Kučerová Iva 

17. 12. 2018        Pondělí   -   Neordinujeme

Nutné případy ošetří DS Místek Polit. obětí 

/u bývalého autobusové stanoviště/,

a oznámení o novém telefonním čísle 

Dětského střediska Dobrá - MUDr. Iva Kučerová, tel. č. 603 581 000
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ODKLÁDEJTE
vysloužilé elektrospotřebiče
na místa zpětného odběru!

Víte, že díky recyklaci elektroodpadu se do 
přírody nedostává velké množství nebezpečných 
látek, zejména freonů?
Víte, že spotřebiče nejčastěji obsahují kovy, 
plasty a jiné materiály (sklo či beton), které se díky 
recyklaci dají znovu využít?

www.elektrowin.cz

?

• ZDARMA je můžete kdykoli 

odevzdat u prodejce

- aniž byste si museli pořídit nový 

- nebo při koupi nového spotřebiče 

• Odevzdejte je na sběrný dvůr

• Využijte mobilních sběrných míst 

– informujte se na obecních 

úřadech

• Další možnosti pro odevzdání

naleznete na www.elektrowin.cz



Kolektivní systém zpětného odběru 
elektrozařízení      

- spotřební elektroniky, kancelářské, telekomunikační a výpočetní techniky.   

Toto nefunkční elektrozařízení je možno bezplatně odevzdávat ve sběrném 
dvoře obce Dobrá. 

Kolektivní systém zpětného odběru elektrozařízení Kolektivní systém zpětného odběru elektrozařízení 

Kolektivní systém zpětného odběru 
elektrozařízení      

- spotřební elektroniky, kancelářské, telekomunikační a výpočetní techniky.   

Toto nefunkční elektrozařízení je možno bezplatně odevzdávat ve sběrném 
dvoře obce Dobrá. 
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Mgr. Karin Kulčárová, advokát
Tel: 722 120 446  •  Mail: kulcarova@vasadvokat.eu  •  www.vasadvokat.eu

Nabízím poskytování právních služeb v celé řadě právních odvětví, ze-
jména v  odvětví práva občanského, rodinného, pracovního, obchodního, 
trestního, správního. Dále nabízím ověřování podpisů, konverzi dokumentů 
a vedení účtů úschov.

Poskytuji právní služby fyzickým i  právnickým osobám při komplexním 
právním zastoupení, či pouze při jednorázovém poskytnutí právní služby, 
v místě sídla nebo pobočky advokátky, dle přání klienta také v bydlišti fyzické 
osoby či v sídle společnosti.

Pobočky:     Sídlo:
Lučina 392, 739 39 Lučina  Údolní 567/33
U Dvora 154, 747 15 Šilheřovice  602 00 Brno

NABÍDKA •  INZERCE •  NABÍDKA •  INZERCE

Do malé sběrné nádoby patří
kompaktní úsporné zářivky, výbojky, 
lineární (trubicové) zářivky do 40 cm, 

světelné zdroje s LED diodami. 

kolektivní systém pro zpětný odběr osvětlovacích zařízení

m
yslím

eekologicky

Svítím vám dlouho. 
Až dosloužím, patřím 

do sběrné nádoby.

Odevzdejte nefunkční zářivku ZDARMA 
do sběrné nádoby EKOLAMP 

ve sběrných dvorech, úřadech a obchodech. EKOLAMP s.r.o., infolinka: 810 888 100
www.ekolamp.cz



Spoleènost Huisman Konstrukce, s.r.o. pùsobí v Èeské republice pøes 20 let a specializuje se 
na vývoj a výrobu speciální zdvihací techniky, vrtných zaøízení a technologií pro ropný prùmysl 
(pokládkové systémy a jiné technologie pro operace na moøi).

Jsme spoleènost s celosvìtovou pùsobností (Nizozemí, ÈR, Èína, Singapur, USA) a ve svém oboru 
patøíme mezi svìtovou technologickou špièku.

www.prace.huisman.cz

Momentálnì hledáme nové kolegy 
tìchto profesí:
  Sváøeè (náborový pøíspìvek),
  Zámeèník (náborový pøíspìvek),
  Lakýrník,
  Pracovník lakovny/tryskaè,
  Elektroinženýr,
  Programátor øídicích systémù.

Pro bližší informace nás mùžete 
kontaktovat na:
Huisman Konstrukce, s.r.o., 739 25  Sviadnov
M: +420 734 289 060
e-mail: prace@huisman.cz
www.facebook.com/Huisman.cz

NASKOÈTE 
NA VLNU ÚSPÌCHU!

HUISMAN KONSTRUKCE, s.r.o.

Nabízíme:
  zázemí silné mezinárodní strojírenské spoleènosti,
  týden dovolené navíc nad rámec zákona,
  systém pravidelných odmìn,
  dotované stravování v závodní jídelnì,
  možnost rozvoje díky remnímu vzdìlávání (anglièti-
na, technologická školení aj.),

  pogram atraktivních zamìstnaneckých benetù 
(pøíspìvek na penzijní pøipojištìní, zvýhodnìný 
tarif u mobilního operátora, poukázky Flexi Pass 
pro všestranné vyžití, pravidelné akce pro zamìst-
nance).

NASKOÈTE 
NA VLNU ÚSPÌCHU!
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23. 11. 2018 od 13:00 do 18:00 hodin
24. 11. 2018 od   9:00 do 13:00 hodin
23. 11. 2018 od 13:00 do 18:00 hodin
24. 11. 2018 od   9:00 do 13:00 hodin
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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 Nošovicích – zelená budova 

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

JUDr. Marcela Žoričová,
formou poradenství z oblasti občanského, obchodního a rodinného práva a sepisování 
listin, žalob, smluv vč. kupních, darovacích, také převody nemovitostí, věcná břemena 

apod.

• Kdykoliv můžete telefonovat na 603 447 219.
Advokátní kancelář Havířov – Město, Na Fojtství 8, 736 01

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

e-mail: zoric@atlas.cz
Je vhodné předem zatelefonovat!
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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 3. 12. 2018 do 12.00 hodin.
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www.dobra.cz

KREATIVNÍ TVOŘENÍ

„TAJNÝ ŽIVOT STROMŮ“

NOVINKY V DOTACÍCH PRO ÚSPORNOU DOMÁCNOST 

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU


