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Zahájení společného jed-
nání zastupitelstev — na
snímku zleva: starosta
Ochodnice pan Rado
Ďuroška a starosta obce
Dobrá Ing. Jiří Carbol 

Z maškarního reje na-
šich nejmenší — karne-
val v mateřské škole.

Jako obvykle — skvělý
výkon, bravurní hra —
taková bývají vystoupení
Ondry Pastrňáka (hrál ke
svátku našim ženám i při
„křtu“ knihy o Dobré).
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Vážení spoluobčané,
konečně tady máme první jarní dny a začínáme uklízet po tuhé zimě. Ovšem ne-

jen to je důvod k vydání dalšího čísla zpravodaje. Stalo se také spoustu událostí,
o kterých se zde můžete dočíst, případně na některé zavzpomínat. Na zájezd do slo-
venské partnerské obce Ochodnica, letošní obecní ples nebo výroční schůzi třeba
vašeho občanského sdružení. 

Mimo jiné také proběhlo 2. jednání zastupitelstva, na kterém jsme schválili
obecní rozpočet na rok 2011. Příjmy i výdaje jsou v celkové výši přes 60 milionů ko-
run. Zastupitelé také schválili dotace na činnost občanských a sportovních sdru-
žení. Celkem naše obec vydá letos na podporu organizací a spolků působících na
území obce částku 631 000 Kč. Na děti s postižením a seniory v domovech půjde
dalších 125 000 Kč. Jako každý rok jsme schválili příspěvek na provoz autobusových
linek o víkendech, který zůstal ve stejné výši jako loni, a to 142 000 Kč. Velmi se dis-
kutovalo o problematice budování kanalizačních přípojek a nakonec se zastupitelé
rozhodli, že veřejné části přípojek zaplatí obec ze svého rozpočtu. Jde o to, abychom
mohli uvést všechny poškozené asfaltové komunikace do řádného stavu, a k tomu
je potřeba mít realizované všechny přípojky. Současně jsme odmítli prodat vodo-
vody a kanalizace, které obec vlastní, společnosti SmVaK Ostrava, a.s., za nabídnu-
tou cenu 1 150 000 Kč, protože tuto cenu považujeme za velmi nízkou. V diskusi na
závěr jednání jsme občanům odpovídali na nejrůznější dotazy, týkající se například
zmizelé plakátovací plochy u Kačabaru, nepořádku na bývalém dřevoskladu nebo
obnovené průjezdy kamionů přes Dobrou. Co se týče projíždějících kamionů, tak
stále jednáváme s Městem Frýdek–Místek a Policií ČR, aby byl obnoven zákaz
vjezdu, o jehož zrušení jsme vás minule informovali, a o výsledku se dočtete na ji-
ném místě tohoto Zpravodaje.

Na závěr bych velmi rád poděkoval všem, kteří se zasloužili o úspěšný obecní ples,
našim sponzorům, kteří poskytli ceny do tomboly, a samozřejmě spolupracovní-
kům z úřadu, protože bez jejich aktivního přispění by to nebylo možné takto uspo-
řádat. Děkuji také členům kulturní komise za uspořádání oslavy Dne matek a všem
vystupujícím dětem, které předvedly krásný kulturní program. A v neposlední řadě
děkuji našim seniorům za uspořádání nádherné výstavy ručních prací, o které psaly
i okresní noviny. Ing. Jiří Carbol, starosta obce

Upozornění na krádeže
Vážení občané, v minulých týdnech došlo v naší i okolních obcích k několika bo-

hužel úspěšným pokusům o krádeže přímo v domácnosti obyvatel. Dbejte, prosím,
zvýšené opatrnosti ve svém okolí a to zejména v případě u dveří zvonících nečeka-
ných návštěv, Nevpouštějte do bytu neznámé osoby a poučte o tom znovu děti
i starší občany, žijící s vámi ve společné domácnosti. V následujících dnech si dejte
pozor, aby vás nenapálil falešný sčítací komisař. Ten pravý sčítací komisař musí
mít průkazku sčítacího komisaře s ochranným logem, občanský průkaz a speci-
ální modrou tašku s logem České pošty. Sčítací komisaři mají navštěvovat byty
v pracovní dny mezi 16. a 20. hodinou, takže už jejich případný příchod v jinou
dobu by měl být zejména pro starší a osamocené lidi první nápovědou, že zřejmě
není něco v pořádku.

Nový název Zpravodaje
Obecní rada nedávno vyzvala občany, aby pomohli s výběrem nového názvu pro

naše periodikum. Mnozí z vás se elektronickou formou zúčastnili soutěže a zaslali
nám opravdu velmi mnoho (celkem jedenáct) jednoslovných a dvojslovných názvů.
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Děkujeme všem, ale vyhrát mohli jen někteří z vás — a pouze jeden jediný pak má
právo, aby jeho „vítězný“ návrh rozhodl o přejmenování současného Zpravodaje.

Výběr v rámci rady obce byl velmi transparentní. Radní nevěděli, kdo z občanů je
autorem jednotlivých návrhů, proto bodově hodnotili (od pěti k jednomu bodu)
těch pět návrhů, které se jim zamlouvaly nejvíce. Vše se nakonec sečetlo a s na-
prostou převahou zvítězil název D O B E R S K É  L I S T Y.  Autoremje pan Michal Ná-
vrat. Kuriozní situace nastala v případě dalšího názvu v pořadí, radním se totiž líbil
název „DobroDěj“… a protože se v soutěži objevil hned třikrát a vždy v trošku jiné
podobě, rozhodla se rada obce ocenit i jeho autory — paní Evu Mikoláškovou, pana
Vratislava Kuču a pana Mgr. Petra Plachkého. Všem ještě jednou děkujeme, stejně
jako vám ostatním, kteří jste zkusili štěstí a své nápady a návrhy nám zaslali.

A nyní slibovaná druhá část soutěže — tentokrát bude odměněn jen vítězný ná-
vrh. 

Jedná se o grafické ztvárnění vítězného návrhu do podoby, v níž se bude obje-
vovat na úvodní straně našeho periodika. Tak tedy páni grafici a dámy grafičky,
směle do toho! A samozřejmě dodáváme rozměry : pro název ve vodorovné poloze
— poměr stran 3,5 : 1 (výsledný rozměr bude 130 mm : 40 mm), pro svislou polohu
— poměr stran 1 : 5 (výsledný rozměr bude 30 mm : 190 mm). Jen malé upozornění
— nepomáhejte si — prosím — nápady, které před vámi někdo již stvořil, snažte se
být sví, originální, jedineční. Děkujeme a těšíme se na vaše nápady na adrese mís-
tostarosta@dobra.cz .

Uzávěrka soutěže je 12. dubna 2011.

Měsíc únor byl velmi vydatným a úrodným na kulturní, společenské i sportovní
akce v naší obci. Zmíním zde jen některé, o těch dalších se dočtete na následujících
stranách.

Společné setkání zastupitelstev obce Dobrá a obce Ochodnica
Ve dnech 25.—27.února 2011 (tedy od pátečního podvečera do nedělního odpo-

ledne) nás poctila svou návštěvou pětadvacetičlenná skupina přátel z obce Ochod-
nica. Tato akce byla pokračováním aktivit pod hlavičkou EU (přeshraniční spolu-
práce). 

PÁTEK 25. 2. 2011
Vše začalo společným pracovním jednáním obou zastupitelstev. Toto se uskuteč-

nilo bezprostředně po příjezdu hostů a jejich vřelém přivítání před budovou školy.
Vzhledem k tomu, že naše partnerská obec nominovala do svých řad zástupce růz-
ných zájmových složek, oslovili jsme také my adekvátní protějšky. Chtěl bych na
tomto místě poděkovat zástupcům základní i mateřské školy, klubu seniorů, sboru
dobrovolných hasičů, mysliveckého sdružení, Sokola i juda. Všichni — spolu s vět-
šinou členů našeho zastupitelstva — svou aktivní účastí na společném pracovním
jednání obou zastupitelstev rozšířených o výše uvedené složky podpořili v rámci
svých krátkých diskuzních příspěvků správnost nastoupené cesty — prohloubit
přátelství mezi občany obou obcí a nadále jej rozvíjet.

SOBOTA 26. 2. 2011
V sobotu ráno se naši slovenští přátelé spolu s českými souputníky vydali na výlet

na Prašivou. Cesta vesele ubíhala a k zábavě pomáhalo i několik zastavení a pohled
na krásu zimní přírody. Velmi milým překvapením se jevila možnost návštěvy kos-
telíku na Prašivé. Zde si mohli účastníci výletu odpočinout a zároveň si poslechnout
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vskutku zajímavý výklad. Závěr výšlapu se odehrál v restauraci „Kohutka“. Celá sku-
pina zde poobědvala a zvolené menu bylo opravdu chutnou a překvapivou tečkou
první části sobotního programu. Dík za organizaci patří nejen předsedovi sportovní
komise panu Zdeňkovi Kafkovi, ale i ostatním „turistům — pomocníkům“, ale také
panu Tomovi Březinovi za krmi a její kvalitu. Vše podstatné, včetně rozhovorů s „tu-
risty“ objevíte v reportáži na www.crtv.cz. 

Unavení slovenští přátelé byli odvezeni do města (krátký odpočinek a převlékání
do večerních rób) a vše se schylovalo ke slavnostně laděné části druhé — k obec-
nímu plesu. Ještě před tím však vedení obce přijalo celou ochodnickou skupinu na
obecním úřadě. V několika místnostech bylo připraveno pohoštění — zde bych rád
poděkoval pánům Zdeňkovi Carbolovi a Milanu Hlisníkovskému a paní Slávce Po-
lákové za poskytnuté pochutiny a široký nápojový rejstřík — a slovenští přátelé tak
mohli nabrat sílu a energii před náročným večerem a dlouhou nocí. Součástí pose-
zení na obecním úřadě byly také rozhovory hostujícího starosty i místostarosty
s pracovníky televize (vše najdete na stránkách www.crtv.cz). Mezi všemi hosty se
s grácií pohybovaly paní Marcela Krestová a Drahuška Gryžboňová — staraly se o to,
aby všichni měli dost jídla i pití, a aby se jim u nás líbilo. A to se jim moc povedlo. 

Úderem sedmé hodiny večerní se počal sál v základní škole plnit hosty. Přicházeli
starší, mladší, prostě lidé, kteří se chtěli společně pobavit.Velká většina vstupenek
byla prodána již v předprodeji a díky místenkám návštěvníci přesně věděli, kde jsou
jejich místa — ta se samozřejmě postupem času měnila, ale nikomu to patrně ne-
vadilo. Bavili se mezi sebou a spolu všichni — Češi i Slováci — jazykové bariéry snad
ani nevznikaly, a to bylo a je velmi příjemné zjištění. 

Obecní ples
Na úvod povídání o samotném plesovém reji mi dovolte připomínku — jednalo

se o první (tedy premiérový) ples nového vedení obce. Přiznávám, že jsme měli do-
cela velké obavy, aby organizace tak významné a našimi hosty z Ochodnice navští-
vené akce dopadla „na jedničku“. Zdá se, že se vše podařilo a v závěru článku si do-
volím poděkovat jmenovitě každému, kdo přiložil svou ruku k dílu.

Účastníci plesu již byli usazeni, pokukovali po známých, poznávali nové a všichni
se těšili na protančený večer — je velmi příjemné pobavit se s přáteli, které již
známe, lepší je snad jen objevit nové a také s nimi najít společnou řeč. Bohatá tom-
bola trůnila v místě pod pódiem a tak mohla zábava začít.

Vše odstartovalo po půl osmé, kapela Krakatit s Lukášem Chlebkem a Olgou Šmí-
rovou u mikrofonu pomáhala utvářet atmosféru a…sál se roztančil. Hned na úvod
plesu se svými hudebními a tanečními čísly pochlubili žáci a žákyně naší
školy…a sklidili zasloužené ovace. Zde je na místě poděkovat za nácvik učitelkám
školy — paní Olze Kafonkové a paní Jarmile Matyskiewiczové. Nadšení přítomných
neutuchalo ani v případě skvělé barmanské show, kterou se prezentoval pan Zde-
něk Burda (je dobré vědět, že v Dobré máme až tak moc šikovné a talentované li-
dičky…). Vše směřovalo k vyhlášení tomboly — bylo prodáno obrovské množství
losů a díky novému systému losování vše „běželo jako po másle“. Jeden za druhým
si hosté odnášeli výhry, někteří se pod jejich tíhou docela podlamovali. Dary, včetně
zážitkových cen byly nakonec rozdány a ples spěl ke svému konci. Vše krásné jed-
nou končí…aani náš premiérový obecní ples nebyl výjimkou. Snad se všichni zú-
častnění pobavili, snad se jim organizace i způsob zvolené zábavy líbil, snad je nic
nenaštvalo a snad budou mít na co vzpomínat. Ostatně — na některé sekvence se
můžete podívat na uvedené adrese — možná se v záběrech pana Michala Návrata,
autora reportáže najdete…a žasnete nad tím, jak hezky na parketu i mimo něj vy-



padáte — http://www.you-
tube.com — zde naleznete
odkaz na ples v Dobré.

A nyní bych rád poděko-
val všem, kteří se podíleli na
organizaci celé náročné
akce. Nejprve budou díky
patřit členům kulturní ko-
mise při radě obce — jme-
novitě paní Janě Golíkové
(zosobnění organizačních
schopností přetavené
v kladný výsledek celé
akce…klobouk dolů!), Jaro-
slavě Velčovské, Jarmile Ma-
tyskiewiczové, Leoně Baři-
nové, Květoslavě Řízkové,
panu Bohumilu Matuškovi
a Kubovi Gryžboňovi. O pří-
pravu skvělé večeře se po-
staral tým našich kuchařek
pod vedením paní Radany
Weissmannové, a spolu s ní
paní Olga Mužná, Věra Bu-
dínská, Zdeňka Muroňová,
Kateřina Dorňáková. 

Nesmím opomenout také
zaměstnance obecního
úřadu, kteří se podíleli na
přípravách i na samotné re-
alizaci plesu, stejně jako na
celém pobytu našich přátel
z Ochodnice. Oceňuji jejich
aktivní přístup po celou
dobu „dlouhého“ víkendu.
Paní Eliška Andrlová a pan
Jiří David přiložili ruku
k dílu již v pátek, mnozí ze
zaměstnanců na veřejně prospěšné práce, včetně správce pana Bohuslava Sikory, se
přidali, aby připravili sál. Paní Marcela Kolková a Jana Kolářová si na úvod plesu
hravě poradily s prodejem posledních lístků a navíc se jim podařilo prodat neví-
dané množství losů do tomboly, bravo! A v kuchyni si s obrovským množstvím ta-
lířů věděly rady paní Květoslava Řízková s paní Alenou Alexovou, všechna čest,
dámy. A když měli plesající hosté žízeň, mohli ji v uhasit v „baru“ u pana Petra Pr-
číka a členů jeho rodiny nebo u pana Libora Kohuta. Žádné fronty se netvořily
a myslím, že ani žádné pivo asi nezbylo, skvělá práce, pánové. Stejná díky patří
i mladým lidem v šatně, ale také mladým mužům, kteří „neplesali“,ale pomohli od-
vézt unavené hosty do místa ubytování. Také pánům Janu Mlčákovi a Martinu Siko-
rovi moc děkuji. Omlouvám se, pokud jsem na někoho zapomněl, nebylo to jistě
myšleno schválně. Rovněž se omlouvám všem, kteří lpějí na svých titulech… neu-
váděl jsem je… o ně v tomto případě ani moc nešlo. Pomohli prostě všichni. Ještě
jednou — díky moc.

5

Krátce po půl osmé se vkusně vyzdobený sál roztančil
účastníky obecního plesu.

Akce, napětí a zručnost — to vše v podání pana Zdeňka
Burdy a jeho barmanské show.
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Poděkování sponzorům z řad podnikatelů a firem za dary do tomboly.
Nyní následuje opravdu dlouhý seznam firem a podnikatelů, kteří přispěli do velmi

bohaté tomboly a kterým opravdu moc děkujeme. 

Nejprve mi dovolte poděkovat panu Františku Jelénkovi (Sport relax Club a fa JEWA) a
panu Stanislavu Horákovi — za nadstandartní a vskutku neočekávaně štědrý přístup,
který nás velmi potěšil a mile překvapil.

Do tomboly dále přispěli a naše poděkování si zaslouží:  fa Stanislav Romanidis — ve-
čerka; pan farář P. Bohumil Vícha; Pivovar Radegast Nošovice; pí Václavka Poláková, pí
Ing. Alena Křibíková; p. Jiří Lach; fa Roman Matýsek; p. Florián Carbol — rest. „Na Špici“;
textil pí. Marcela Dužíková; manželé Swiežení; p. Lubomír Molitor — jízdní kola; Auto
Terno pí Marta Katzová; textil pí Jana Březinová; fa Torola s.r.o. Ing. Kocián; železářství p.
Jaroslav Byrtus; pálenice Ing. Ladislav Březina; autoservis p. Roman Janulek; LM obuv pí
Eva Mojžíšková; květiny p. Michal Polák; Hyundai; rest. „Sýpka“ p. Ulman; pí Eva Gola-
tová;  fa Ridera Bohemia Ostrava; p. Milan Březina; pí Iveta Schejbalová; fa Milan Kwac-
zek — pálenice; p. Milan Žilinský — pojišťovna; pí Soňa Jerglíková — Zdravá výživa;
manželé Hanákovi; pí. Jana Opělová; fa Anton Liška; RNDr. Věra Růžičková — lékárna
„Zdraví“; fa Strabag; Alprotel Office;  fa Dalibor Sklář — Bufítek; obec Ochodnica; fa TS
a. s. F-M; p. Jiří Kaňok; p. Kamil Křižák — rest. „Zanzibar“; pí Jana Šulíková; pí Slávka Po-
láková; pí Renáta Poláková; manželé Liberdovi — Cyklobar; p. Luděk Kubíček — JUDO,
Frýdecká skládka, a. s., pekárna p. Milana Hlisníkovského. Děkujeme.

A další z vás umožnili výhercům prožití „zážitkových“ cen, které věnovali, resp. ke kte-
rým byli přemluveni a oni — kupodivu — souhlasili: pan Jakub Milata — Autovrakoviště
(možnost devastace přistaveného automobilu), pan Libor Mlčák — Automotoslužby
Nondek–Mlčák (výměna pneu s aktivní účastí výherce), pan Bohumil Vícha (procházka
kostelem s výkladem), pan Rostislav Vojkovský (prohlídka historických obecních míst),
pan Ing. Ladislav Březina (návštěva pálenice s výkladem a koštem), pan MUDr. Petr Mo-
ravec (kompletní lékařská prohlídka zdarma — podmalovaná rockovou muzikou), pá-
nové Vítězslav Plucnar a Ing. Tomáš Chýlek (fůra hnoje), pan Milan Hlisníkovský (účast
na směně v pekárně) — všem moc děkujeme a těšíme na příští obecní ples s plejádou
dalších skvělých cen tohoto typu..

NEDĚLE 27. 2. 2011
Po společné snídani v jídelně základní školy

(o všechna jídla se postarala výše uvedená skupina
velmi ochotných kuchařinek), krátkém zhodnocení
celé návštěvy nastalo dlouhé loučení. Ozval se do-
konce společný zpěv a objevily se i slzy…však se ne-
loučíme na dlouhou dobu, neboť tentokrát Češi jedou
na fašiang k vám, milí slovenští přátelé. Na brzkou
shledanou. 

…a opět jsme se setkali se slovenskými přáteli. Při-
pouštím, že vše bylo opravdu narychlo… a sypu si po-
pel na hlavu. Přesto se dokázala sejít a v sobotu 5.
března 2011 v pravé poledne nastoupit do vyprave-
ného busu vskutku velmi zajímavě složená skupina
těch, kteří o cestu za poznáním projevili zájem —
starší (členové klubu seniorů i hasičského sboru)
spolu s mladšími (opět hasiči, ale i zástupci „šprtce“)
toužili poznat kousek historie i současnosti obce
Ochodnica. A tak jsme vyrazili…

>>> Výherce zážitkové ceny — pan Libor Pavlas — se
chystá k postupné demolici připraveného vozidla.



Návštěva v Ochodnici
— FAŠIANG 2011 —
5. až 6. března 2011

Do Ochodnice je to
opravdu kousek — za ho-
dinku jsme vystupovali
z autobusu a za slunečních
paprsků jsme byli srdečně
přivítáni zástupci vedení
obce i jejich poslanci —
někteří z nich byli v mas-
kách, ale také kvůli tomu
jsme se na návštěvu moc tě-
šili — poznat zvyky, které
jsou v naší obci již pozapo-
menuty…

Nastala krátká oficiální
část na obecním úřadě, ob-
čerstvení a slavnostní přípi-
tek se slovy pana starosty
Rada Ďurošky „nech sa vám
u nás páčí tak, ako aj nám
u vás minulý víkend“. Vy-
dali jsme se na začátek faši-
angového průvodu — pro-
cházeli jsme spolu s mas-
kami vesnicí shora dolů,
z okolních domů vybíhali
lidé, aby se s námi pozdra-
vili, aby nás napojili během
náročného přesunu. Něk-
teří si v závěru zatančili
s „maskovanými“ účastníky
průvodu.Opravdu nezapo-
menutelný zážitek. 

Nálada nám vydržela až
do večera — v místním kul-
turním domě se konala faši-
angová zábava. Kolem
osmé hodiny večerní byl
„plný dům“. Z toho je
zřejmé, že mnozí využili možnost setkat se nejen s přáteli, ale také s námi. Večer
probíhal nerušeně, tančilo se napříč státy a zajímavé bylo, že některé zamaskované
postavy nebylo možné rozpoznat, myslím, že se v jednom případě všichni přítomní
podivili nad tím, kdože se pod tou sympatickou maskou skrývá. Kolem půlnoci byla
„pochována basa“ a zábava skončila. Vše proběhlo v klidu…někteří naši účastníci
toho sice moc nenaspali,ale nakonec jsme se všichni zdárně setkali u snídaně.
A opět čas loučení…byť se jednalo jen o letmé poznání zvyků a obyčejů spřátelené
obce, bylo to velmi příjemné vytržení z každodenního života a pro mnohé účastníky
vůbec první dotek s těmito ještě přežívajícími tradičními historickými prvky.
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Někteří účastníci poznávacího zájezdu našli zalíbení
v maskách, na snímku paní Jana Zmudová, která nebyla
výjimkou.

V pravé poledne vyrazil autobus s našimi občany směr
Ochodnica — v popředí na snímku manželé Vojtovičovi,
dále pak paní Ivana Mlčáková a další.
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A co nás čeká v rámci přeshraniční spolupráce dále ?
Nejbližší společná akce nese název „Hoří má panenko“. Místem konání bude

naše obce a jak už samotný název napovídá, bude se jednat o návštěvu hasičů
z Ochodnice. Vzhledem k tomu, že akce je určena dětem a obec Ochodnica nedis-
ponuje tak velkým počtem mladých hasičů, bude počet (celkem 40 dětí a 5 dospě-
lých jako doprovod) doplněn dětmi z různých dalších kroužků. Návštěva se usku-
teční ve dnech 20.—22. května 2011 a již nyní ji organizují členky vedení hasičského
sboru paní Ing. Ludmila Baranová a paní Markéta Řízková. Věřím, že i tato akce
splní svůj účel a tentokrát dá možnost našim dětem poznat kamarády ze Slovenska
a po celý víkend se jim náležitě věnovat.

Akt solidarity s lidem Tibetu — 9. březen 2011.
Dovolte mi podělit se s vámi o některé postřehy související se zcela novým náhle-

dem, kterak se projevit — jako občan, jako člověk. Než začnu stručně popisovat ce-
lou akci, nutně musím uvést, že chápu ty z vás, kteří si myslí, že není o čem psát
a proč vás tím vůbec obtěžuji… proti gustu… a tak dále.. budu se snažit své řádky
nasměrovat spíše na ty, kteří stojí o vysvětlení proč a komu je takový akt vůbec do-
brý… těm prvním se omlouvám a na ty druhé… spoléhám.

Údaj první: rada obce schválila nákup národní vlajky Tibetu (170 Kč) a samotný
akt vyvěšení jen těsnou většinou. Údaj druhý: s nápadem přišel pan Petr Salamon
a já se pod něj okamžitě „podepsal“. Je to totiž o solidaritě, o vyjádření podpory lidu
těžce zkoušenému čínskou vládou již po desítky let, o podpoře lidu, jehož duchovní
vůdce jako světem uznávaná osoba žije mnoho desítek let v exilu. Ale patrně zapo-
mínáme, nebo možná nezapomínáme, jen nemáme čas, nechceme postát dvacet
minut, poslechnout si proslov pana Salamona vkusně doplněný procítěným před-
nesem vybraných tibetských básní Vojtěchem Zachníkem. Je to o solidaritě, o za-
myšlení…a pak vás najednou překvapí manželský pár — vyhrál jednu ze zážitko-
vých cen obecního plesu a hrdě se k ní hlásí — ptáte se jakou cenu? Slavnostní a hr-
dinský čin vyvěšení tibetské vlajky na stožár před budovou obecního úřadu —
a paní ani na chvilku neváhá a svou cenu si za přihlížení hrstky občanů… vybírá.
Díky moc — paní Zuzano Böhmová. Kratičké zastavení končí, loučíme se, a věřte
ani se nedivíme, že nás bylo tak málo… mohli jsme být nakonec jen tři — pan Sala-
mon, já… a vlajka. Myslíte si, že se už není čeho bát? Myslíte si, že nikde už na nás
nečíhá žádné nebezpečí? Že nás nikdo nemůže ohrozit? Pokud ano, je to v na-
prostém pořádku a já nám to všem přeju… ale ne všude na světě se žije lidem tak
dobře jako nám tady. 

Vlajka Tibetu připravena ke slavnostnímu vztyčení — hosty aktu vítá Petr Salamon • Svou cenu
z obecního plesu si vybírá paní Zuzana Böhmová… a vlajka Tibetu je za chvíli vztyčena.



Mohlo by vás zajímat… 
…obec vyhlásila konkurzní řízení na ředitelku/ředitele Mateřské školy Dobrá.

Termín podání přihlášek je do 27. dubna 2011. Následovat bude samotné výběrové
řízení na základě osobních pohovorů s uchazeči. Nová paní ředitelka či pan ředitel
nastoupí do funkce k 1. 7. 2011.

…připravujeme podklady pro výběrové řízení na dodávku velkokapacitního
stanu (známe jej z pořádání Velké doberské…). Díky přeshraniční spolupráci s obcí
Ochodnica již budeme mít svůj vlastní stan — dělený na dvě poloviny a tím využi-
telnější i pro další akce pod širým nebem.

…končí výběr firmy na tvorbu a administraci nových webových stránek obce. Dvě
firmy s nejlepší nabídkou byly osloveny a požádány o dodání doplňujících infor-
mací. V současné době by již mělo být známé jméno dotyčné firmy i uzavřená
smlouva.

…připravujeme zadávací podmínky a soupis filmových materiálů pro následnou
digitalizaci. Jedná se o vzácné a historicky cenné filmy (na celuloidu i VHS) z pozů-
stalosti pana Petra Bezděka. Výběrové řízení na zpracovatele se uskuteční v nejbliž-
ších dnech.

…ve spolupráci s některými obcemi Sdružení obcí povodí Morávky (SOPM) nabí-
ráme informace, které budou sloužit k realizaci elektronické aukce na dodavatele
tepla a plynu do našich obcí. Navýšením objemu odběratelů (spojením více obcí
a jejich institucí) se sníží cena údajně až o 30 %. 

…a ještě jednou kominické služby. Tentokrát vám nabízíme kominické práce
(kontrola a čištění spalinové cesty včetně certifikátu — pro majitele plynových kotlů
za 300 Kč, pro majitele kotlů na tuhá paliva — 400 Kč) — kontakt: pan Josef Papřok,
tel.: 728 073 808. 

Výstavba splaškové kanalizace pokračuje…
Na posledním kontrolním dni výše uvedené stavby dne 14. 3. 2011 bylo uvedeno,

že v současné době stavba pokračuje stokami :
Čelo 1: trasa AJ 1 po šachtici 502
Čelo 2: trasa AJ po šachtici 489
Čelo 3: trasa AL za šachticí 549
Dále bylo uvedeno, že trasa AL je kompletní a že od zahájení stavby bylo realizo-

váno již 1362 bm kanalizace.
Jedno důležité upozornění:
Opět prosíme o shovívavost všech občanů, kterých se výstavba kanalizace dotýká

přímo nebo pouze okrajově — někdy je nutné zbudovat objízdnou trasu nebo do-
konce uzavřít (zaslepit) místní komunikace. Ne vždy se některým z vás podaří dojet
domů po obvyklé trasy. Děkujeme za vaše pochopení.

A ještě jedna prosba — pokud se blíží termín svozu nádob na domovní odpad
(popelnic), buďte — prosím — tak laskavi a „přibližte“ nádoby do míst, kam se bez
problémů mohou svozové vozy dostat a zbavit vás plné popelnice. Děkujeme za po-
chopení.

Průjezd kamiónů obcí… snad se blýská na lepší časy !
Již stalo obehranou písničkou neustálé pohoršování vás občanů nad pokračují-

cím projížděním nákladních automobilů všech značek a typů přes naši obec. Pís-
nička to byla sice obehraná, ale zněla dost hlasitě, aby napomohla k vyřešení celého
problému. 

Zopakuji jen, že se uskutečnila několikerá jednání se zástupci Magistrátu města
Frýdku–Místku za účasti příslušníků Dopravní police ČR. Žádné však nevedlo k ře-

9



šení — k takovému řešení, které by nás hlučných nákladních aut zbavilo. Naprosto
chápu bědování a naštvanost všech, kteří bydlí u komunikace i těch, kteří raději
z důvodu větší bezpečnosti začali opětovně vozit své ratolesti do školy. 

Nejen proto, že liknavostí minulého vedení (jako účastník řízení obec nevyužila
možnosti odvolání) byla objízdná trasa nasměrována právě přes Dobrou, ale ze-
jména po zjištění, že úprava komunikace směrem na Raškovice (kvůli níž bylo o ob-
jízdné trase přes Dobrou rozhodnuto) nebude v termínu do 30. 6. 2011 z důvodu
nedostatku finančních prostředků realizována, jsme zesílili tlak na všechny zainter-
esované instituce. 

Navrhli jsme osazení stávajícího dopravního značení dodatkovou značkou, kte-
rou by byl umožněn vjezd vozidlům s konstrukční rychlostí do 80 km/hod. a těm,
které nesmějí vjíždět na obchvat. Toto zapůsobilo nečekaným způsobem! Odpo-
vědní pracovníci Policie ČR zjistili, že není v jejich silách (díky stavu osob) zajistit
kontroly projíždějících nákladních automobilů, a že pouze nové typy mají v tech-
nickém průkazu tento údaj zachycen (starší auta jej mají pouze ve „velkých“ tech-
nických průkazech — a ty řidiči s sebou vozit nemusí). A nastal problém.

Výměnou názorů s pracovníky Krajského úřadu Moravskoslezského kraje i ná-
městky primátora Města Frýdek–Místek jsme se dopracovali „snad“ ke konečnému
řešení. O něm nás přijeli zástupci Magistrátu města Frýdku–Místku i Policie ČR ve
středu 16. 3. 2011 informovat. A závěr ?

Dopravní značení bude uvedeno do původního stavu! A ti řidiči, kteří Dobrou
musejí projet, zažádají o povolení průjezdu Magistrát města Frýdku–Místku. Teď už
bude záležet jen na Správě a údržbě silnic se sídlem ve Frýdku–Místku, kdy změny
stanovení provedou. Snad je již nyní — v době, kdy čtete tento článek — vše v po-
řádku.

A závěrem mi dovolte poděkovat skupině občanů, kteří svým velmi aktivním
a akčním přístupem pomohli „zatopit pod kotlem“. Nebývá to pravidlem, že se vše
podaří právě zvolením takové formy, ale tady to zafungovalo, a jsme moc rádi, že
vás tady máme, že nejste lhostejní a odevzdaní, že vám jde o správnou věc, stejně
jako nám. Jen tak dále. Mgr. Milan Stypka

Harmonogram sběru nebezpečného odpadu v obci Dobrá
Proběhne v termínu 2. 4. 2011
Dobrá u lesa (u Křibíka)  . . . . . . . . 8.30—08.45 hod.
u nádraží ČD  . . . . . . . . . . . . . . . . 10.00—10.30 hod.
parkoviště u kostela . . . . . . . . . . . 10.35—10.55 hod.
Stará dědina  . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.00—11.20 hod.

Nebezpečné odpady:
mazací a motorové oleje, olejové filtry, tonery, použité obaly od postřiků a jiné

chemikálie, zbytky barev, laků a ředidel, autobaterie, prošlé a nepotřebné léky.
Rozbité či rozebrané
televizory, monitory, obrazovky, rádia, počítače, lednice, mrazničky, sporáky,

pračky.
Velkoobjemové odpady
skříně, ostatní nábytek, koberce, matrace.
Zpětný odběr elektrozařízení — pouze kompletní — NEROZEBRANÉ!!
lednice, mrazničky, sporáky, pračky, mikrovlné trouby, fritovací hrnce, varné kon-

vice, vařiče, myčky nádobí, vysavače, žehličky, váhy, zářivky, výbojky, monitory, tis-
kárny, televizory, rádia, videorekordéry, telefony a ostatní domácí spotřebiče.

10



Základní informace o poskytování dávek státní sociální podpory
a dávek hmotné nouze

Ve státě funguje princip systému dávek hmotné nouze, který zajišťuje, aby občan
s nedostatečnými příjmy nezůstal bez prostředků nebo pod hranicí životního mi-
nima. Jde o stav, kdy osoba nebo rodina nemá dostatečné příjmy a její celkové po-
měry neumožňují uspokojení základních životních potřeb. 

V první řadě žádá občan dávky státní sociální podpory (SSP) na úřadu práce
podle místa trvalého pobytu osoby, která má na dávku nárok. Systém státní soci-
ální podpory je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve
znění pozdějších předpisů. Podle tohoto zákona se poskytují následující dávky:

— přídavek na dítě
— rodičovský příspěvek
— sociální příplatek
— příspěvek na bydlení
— dávky pěstounské péče
— porodné
— pohřebné (má nárok pouze osoba, která vypravila pohřeb nezaopatřenému dí-

těti nebo osobě, která byla rodičem nezaopatřeného dítěte)

Kontaktní místo SSP ve Frýdku–Místku:
Úřad práce ve Frýdku–Místku, pracoviště SSP Úřední hodiny:
Na Poříčí 3510 Po, St 8.00—17.00 hod.
738 01 Frýdek–Místek Út, Čt, Pá 8.00—13.00 hod.
tel. na ústřednu: 950 113 111
tel. na kontaktní místo SSP: 950 113 331, 950 113 532

Pokud na tyto dávky občan nemá nárok nebo mu nezajistí minimum, pak ve
druhé řadě žádá o dávky pomoci v hmotné nouzi na sociálních odborech pověře-
ných obecních úřadů podle místa trvalého pobytu občana (Magistrát města
Frýdku–Místku), kde posoudí jeho příjmy a majetkové poměry. Systém upravuje
zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů.
Dávkami, kterými se řeší pomoc v hmotné nouzi jsou:

— příspěvek na živobytí
— doplatek na bydlení
— mimořádná okamžitá pomoc.
Řízení o přiznání dávek je zahájeno na základě podání žádosti na předepsaném

tiskopisu, který je k dispozici na pověřených obecních úřadech nebo ho lze nalézt
na internetových stránkách www.portal.mpsv.cz. 

Kontaktní místo dávek pomoci v hmotné nouzi:
Úřad práce ve Frýdku–Místku, pracoviště SSP Úřední hodiny:
Na Poříčí 3510 Po, St 08.00—17.00 hod.
738 01 Frýdek–Místek Út, Čt, Pá 08.00—13.00 hod.
tel. na ústřednu: 950 113 111
tel. na kontaktní místo SSP: 950 113 331, 950 113 532

Magistrát města Frýdku–Místku Úřední hodiny:
odbor sociální péče (pracoviště v Místku) Po, St 08.00—17.00 hod.
Palackého 115 Čt 13.00—15.00 hod.
738 22 Frýdek–Místek
tel. na ústřednu: 558 609 444
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— oddělení dávek pro rodiny s nezaopatřenými dětmi (tel: 558 609 643)
— oddělení dávek pro občany bez nezaopatřených dětí (tel: 558 609 665)
— oddělení péče o zdravotně postižené občany (tel: 558 609 604)
— oddělení sociálního poradenství pro mládež (tel: 558 609 699)

Magistrát města Frýdku–Místku
odbor sociální péče (pracoviště ve Frýdku)
Radniční 1149
738 22 Frýdek–Místek
tel. na ústřednu: 558 609 111

— oddělení sociálně právní ochrany dětí (tel: 558 609 335)
Úplné podmínky pro přiznání dávek pomoci v hmotné nouzi jsou uvedeny

v právním předpise nebo je na základě podrobnějších znalostí o konkrétní situaci
vysvětlí pracovníci pověřených úřadů. Podrobnější informace jsou rovněž na inter-
netových stránkách www.socialnireformy.cz.

Služby poskytované obcí Dobrá
— dovoz obědů
— běžné nákupy a pochůzky

Ceník za výše uvedené služby

Rozvoz oběda:
• senior nebo osoba se zdrav. postižením obce Dobrá  . . . . . . . . . . . . . . . 10 Kč/úkon
• manželská dvojice seniorů nebo osob se zdrav. postižením obce Dobrá 12 Kč/úkon
• občan obce Dobrá  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Kč/úkon 
• občan jiné obce  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Kč/úkon
• manželská dvojice jiné obce  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Kč/úkon

Běžné nákupy a pochůzky:
• nákup do 5 kg . . . . . . . . . . . 50 Kč/hod.
• nákup nad 5 kg  . . . . . . . . 100 Kč/hod. 

V případě potřeby mohou občané, kteří se dostanou do těžké životní nebo fi-
nanční situace požádat obec Dobrá o jednorázový sociální příspěvek. O žádosti,
kterou projedná sociální komise, rozhoduje rada obce Dobrá.

Matrika a evidence obyvatel

UPOZORNĚNÍ OBČANŮM
POPLATEK ZE PSŮ JE SPLATNÝ DO 31. 3. 2011
sazba poplatku činí ročně 100 Kč. Za každého dalšího psa se sazba zvyšuje o 50 %
sazby.
Poplatek se psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
Číslo účtu: 168 197 5309/0800; VS: 1341 + čp.

Sčítání lidu, domů a bytů 2011
Jak jistě víte, probíhá v letošním roce sčítání lidu, domů a bytů. U této příležitosti

bude internet v Místní knihovně Dobrá k dispozici i mimo půjčovní dobu, a to od
26. 3. do 14. 4. 2011.
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Běžný provoz knihovny: PO 12—15 hod ÚT a ČT 8—11 12—17.30 bude rozšířen
následovně:

• Sobota 8.30—12.00
• Pondělí 8.00—11.00
• Středa 30.4. 8.00—11.00 12.00—18.30 jinak středa 8.00—11.00 12.00—16.00 
• Pátek 1. 4. 8.00—11.00 12.00—20.00, pátek 8. 4. 12.00—16.00

Upozorňujeme, že otevírací doba bude sloužit pouze pro přístup k internetu
(zdarma pro celou veřejnost), nikoli jako doba půjčovní. Dagmar Španihelová

Právní poradna
pro občany obce Dobrá se uskuteční ve středu 6.4.2011, 4.5.2011 od 16 hodin

v budově Obecního úřadu Dobrá, 1. poschodí, zasedací místnost č. 18.
Právní poradna pro občany obce Dobrá je poskytována zdarma.

Reportáž z křestu knihy U nás v Dobré
V úterý 15. února v pět hodin začal křest knihy Rostě Vojkovského U nás v Dobré.

Sál byl celkem plný, přišlo mnoho lidí, které považuji za doberské osobnosti. Byla
přítomná i televize, která pokládala dotazy významnějším hostům. A Rosťa Vojkov-
ský před začátkem programu podepisoval výtisky své knihy zájemcům o autogram.

Celý večer moderoval místostarosta Milan Stypka. Na začátek se omluvil za zpož-
dění způsobené autogramiádou a za to, že do sálu nebyly na prodej přineseny vý-
tisky křtěné knihy. Tu chybu vzal na sebe. Po celý večer se mu dařilo vyhnout se
trapnosti, která by mohla být od takové role očekávatelná. Občas se mu povedlo
i zavtipkovat. 

Během večera zazněla tři hudební čísla, nejprve zahrála skupina pěti žáků zá-
kladní školy. Zahráli píseň Aleluja. Další řečník Milan Lysek to vyložil tak, že zazněla
zrovna tato píseň proto, že si místostarosta uvědomil dějinný význam chvíle. Přes-
tože byla z jejich vystoupení cítit tréma, píseň se jim povedla. Líbilo se mi zvláště
nástrojové obsazení, hráli
na klávesy, kytaru, klarinet
a dvě dívky zpívaly.

Dále mluvil Jaromír Polá-
šek, člověk z Muzea Beskyd,
ve kterém prý Rosťa Vojkov-
ský tráví hodně času. Uvedl,
že skoro všechny obce
v okresu již měly vydanou
svou monografii, jen Dobrá,
která patřila k nejstarším
obcím v okrese, na svou pří-
ležitost čekala. Na knize vy-
zdvihl i to, že se v ní autor
odvážil psát o přítomnosti
a nedávné současnosti.
Dále měl povedené vystou-
pení žák základní školy
Ondřej Pastrňák. Hrál na ta-
hací harmoniku písně
z Amelie z Monmartru.
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Závěrečná fáze slavnostního Křtu knihy pana Rostislava
Vojkovského U nás v Dobré — na snímku zleva: Mgr. Milan
Stypka, Ing. Miroslav Lysek, Mgr. Jaromír Polášek, Bc. Alice
Tancerová a Rostislav Vojkovský — autor publikace. Na její
a jeho zdraví!



V dalším svém vystoupení Milan Stypka uvedl, že knihu má na svědomí předchozí
vedení obce. Proto dal prostor k projevu bývalé starostce Alici Tancerové. Ta se po-
divovala nad tím, že se současnému vedení obce podařilo přimět Rosťu Vojkov-
ského k tomuto slavnostnímu aktu, když jí se to nepodařilo. Uvedla, že si cení Rosťu
proto, že je jeho zálibou je historie a vrtání se v ní.

Se svým projevem následoval regionální patron Miroslav Lysek. Mluvil o tom, že
knížka je o určitých obecnějších hodnotách, o hodnotách s nadčasovým význa-
mem. Ocenil přístup Rosti, když vyzdvihl jeho dvacet let trvající a nepolevující zá-
jem o historii Dobré. Pochválil rovněž konzervativně moderní podobu knihy. To, že
na akci pořádanou současným místostarostou přišla i bývalá starostka podle Lyska
poukazuje na to, že má Rosťa Vojkovský sílu sjednocovat lidi. 

Milan Stypka poděkoval lidem, kteří se na knize podíleli. Konkrétně to byla bývalá
starostka Alice Tancerová, bývalý místostarosta Ladislav Žurek a Alena Křibíková,
Jakub Gryžboň a Miroslav Skarka. Jako poslední hudební vystoupení v programu
byl přednes písně od Davida Stypky, syna místostarosty Milana Stypky. Byla to
skladba, kterou hraje jeho kapela Najzar, v provedení na akustickou kytaru, v textu
se objevovaly četné historické motivy. Milan Stypka píseň uvedl tak, že jde o vyjá-
dření poděkování za knihu od celé jeho rodiny.

Následova beseda s autorem knihy. Na počátku popisoval historii knihy. Uvedl, že
byl nesmírně poctěn tím, že mu byla uložena taková vzácná práce, nesmírně si toho
prý cenil. Dopředu odpověděl na dotaz, který mu kladla spousta lidí, proč je kniha
tak levná. Zdůvodnil to dotací od obce a tím, že všichni spolupracovníci i pamětníci
nepožadovali honorář. Nakladatelství Beatris navíc vzalo čtyřicet stran knihy na svá
bedra. Mezi dalšími dotazy bylo, zda se nějak dění v Dobré dotklo mezinárodní
úrovně, která část knihy se autorovi psala nejlépe a podobně. Rosťa také vyzval lidi,
aby mu dali vědět, pokud mají na půdě nějaké staré předměty a fotografie týkající
se historie Dobré, aby mu je zapůjčili. Přidal ještě pár vzpomínek na pamětníky,
které navštěvoval. Na závěr byla autoru předána odměna a Milan Stypka přečetl do-
pis, na základě kterého byla obci poskytnuta autorská práva dědiců pozůstalosti
Petra Bezděka na digitalizování a zveřejňování archivních filmových záběrů o ději-
nách Dobré.

Přečtěte si ještě rozhovor s kronikářem Rosťou Vojkovským. Petr Salamon

Rozhovory o životě v obci s lidmi, kteří mají co říct: Rostislav Vojkov-
ský
Na začátku mám otázku, která čtenářům přiblíží tvoji knihu o Dobré. Jak je
uspořádaná? 

Uspořádaná je do třech sekcí, ty sekce jsou nazvány Lidé, Domy a Události. Sekce
Lidé je o spolcích a o dění v Dobré, sekci Domy představuje taková procházka Dob-
rou, něco jako historický místopis. Nejtenčí sekce se jmenuje Události a seznamuje
nás s pohledem do minulosti od třicetileté války. O dění předtím máme totiž jenom
kusé informace, kdežto od té třicetileté války máme už i nějaké příběhy. 

Která část se ti psala nejlépe?
Kniha je uspořádána do tří kapitol. Nejlíp se mi psala ta prostřední část, zvaná

Domy. Mým koníčkem je totiž zjišťovat, na kterém místě co kdy bylo a jak se ta bu-
dova vyvíjela, nebo co se na jejím místě nebo v ní zajímavého stalo, kdo ji kdy vlast-
nil atd. Nejtěžší byla kapitola Lidé. Musel jsem moc dávat pozor, aby tam nebyla
žádná chyba nebo nedostatek, protože toho o jednotlivých spolcích vím málo, když
jsem sám nebyl v žádném organizován.
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Dělal jsi výstavu o historii Dobré, navštívilo ji tisíc lidí. Jak hodnotíš zájem
lidí z Dobré o historii? Myslíš, že je velký, nebo spíše malý? 

Musím říct, že je čím dál větší a jsem za to rád. Kdysi se toho o Dobré vědělo
opravdu málo. Byl tady sice věhlasný nadšenec Josef Volný (který má na knihovně
pamětní desku), ale v době jeho nejplodnějšího období nebylo možné, aby publi-
koval. Takže měl pouze nějaké relace v rozhlase po drátě, tedy jenom pro určitou
skupinu lidí, která vlastnila tento přístroj. Jinak o Dobré nevyšla žádná větší publi-
kace, také objektivní besedy o minulosti se školáky nebyly. Zlom nastal po roce
1990, kdy vyšly knihy Naše škola, Dějiny kostela svatého Jiří, Naše knihovna (atd.),
v nichž byly zčásti otištěny jeho práce. Loňská výstava byla prací více nadšenců,
a přestože polovina domácností nedostala letáky a neinformoval o ní ani regionální
tisk (je otázkou proč), mohli jsme být víceméně spokojeni.

Vzpomenutý Josef Volný byl tvůj předchůdce, kronikář?
To se nedá říct, protože on kronikářem obce nikdy nebyl. Kroniku, kterou psal,

psal z vlastního potěšení. Nebyla to kronika oficiální. Kronikářem obce byl Alois Ko-
lek (výborným kronikářem) a potom jeho syn Otakar.  Jejich kroniky jsou vysoce
hodnocené a kvalitní. Samozřejmě jsou tendenční, protože tehdy platila jistá pravi-
dla, která se musela dodržovat.  

Jsi autorem knihy o Dobré, hlavním organizátorem výstavy, která probíhala
minulý rok a rovněž autorem turistického informačního systému. Jaké jsou
Tvoje další plány? 

Na základě archivních materiálů a na základě odborné literatury sepisuji kroniku
Dobré od jejího počátku do dneška. To, co napsali kronikáři přede mnou do roku
1985, jsem doplnil o velké množství údajů, které oni nezaznamenali a o nichž si
myslím, že by lidi zajímaly. A šel jsem až do minulosti, do 19.,18. a 17. století. Těch
materiálů je opravdu obrovké množství, jak jsem říkal při křtění knihy. Má to být ta-
ková velká a moc tlustá a také drahá kniha, protože jí bude jen několik kusů. Snad
se mi to jednou podaří vydat. Pak je tady ještě dloužek: do knihy „U nás v Dobré“ se
nevešla velká spousta věcí. Před tiskem jsem ji byl donucen zkrátit. Když knihu
„U nás v Dobré“ veřejnost tak krásně přijala, vrtá mi hlavou, zda neudělat ještě
druhý díl, do něhož by se všechno to zbývající a ještě mnoho věcí navíc upotřebilo.
Byla by to kniha více obrázková.  

Můžeš říct něco o historii kronikaření v Dobré, kdy se začala vést kronika
a podobně? 

Kronika je vedena od roku 1915 a byla psána z popudu dějinných událostí. Když
začala první světová válka, tak se seběhlo hodně událostí, které se týkaly skoro
všech rodin, protože z málokteré rodiny nešel někdo do války. Takže obec měla po-
třebu zaznamenávat tyto věci a osudy lidí. Potom se kronika psala pořád, s přestáv-
kou mezi léty 1985 —1988. Když jsem se ujal funkce kronikáře (od 1. ledna 1989),
dopsal jsem scházející roky.

Kdo byl tedy v Dobré první kronikář a pak jeho pokračovatelé?
Prvním kronikářem byl …… Rusina, a ten psal během první světové války. Potom

pokračoval učitel Alois Pastor, po něm byl kronikářem učitel Jan Tesarčík. Po druhé
světové válce  kroniku nechtěl psát nikdo, až se toho ujal Alois Kolek. Ten byl dlouhá
léta kronikářem a po něm pokračoval v zápisech jeho syn Otakar. Za války se kro-
nika nepsala, ale učiel Jan Tesarčík ji o léta 1939 až 1945 doplnil.  
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Co přesně obnáší práce kronikáře, co musíš všechno dělat? 
Především se musím zajímat a všímat si každé (s prominutím) „hlouposti“ a dělat

si poznámky. Když usoudím s odstupem nějaké, že ta poznámka nemá žádný vý-
znam, tak si ji nevšímám, a pokud má nějakou návaznost, tak ji už pojmu do textu.
Text vzniká na počítači, dneska se už nepíše nějakým husím brkem do nějakých
tlustých knih. Zápis je vlastně ta poslední práce. Nejsložitější je napsat články tak,
aby nebyly vytaženy ze smyslu celého zápisu a aby byly sladěny s texty předcháze-
jícími a následujícími. Dnešní moderní technologie to velice usnadňuje, poněvadž
se na mohu vracet do minulosti a než se to vytiskne, tak mohu třeba i pět let starý
zápis doplnit o nějaký údaj, který se ukázal zajímavý. Třeba napíšu o autonehodě
kdy a jak se stala a co bylo na ní zvláštního. Třeba se až za dlouhou dobu dozvím, že
se stala podobná autonehoda a už mohu, napsat, že autonehody nejsou ojedinělé,
protože je úsek silnice (trati) nebezpečný. Čili už to zhodnocuji a zevšeobecňuji.
Nejvíce mi v tom pomáhají názory lidí, ty zaznamenávám velmi rád. Na každou
událost jsou totiž přinejmenším dva názory, souhlasný a nesouhlasný. Oba zazna-
menám, aniž bych dal najevo, k jakému se přikláním.

Která byla podle Tebe historicky nejzajímavější událost v Dobré? 
Jsou dvě, které bych rád vzpomněl. Když pominu rukování v první světové válce

na frontu (tehdy lidé opravdu šli na jatka, a ta pravděpodobnost, že se nevrátí, byla
téměř padesátiprocentní), tak to bylo pár dnů při osvobozování republiky a naší
obce v roce 1945. To je od třicetileté války ta opravdu nejdůležitější a nejdramatič-
tější událost, která se stala. Jednoduše proto, že to obec přežila. Ale obzvlášť milá je
mi Krajinská výstava roku 1910. Je téměr nepochopitelné, jak se tady vzepjala hrstka
nadšenců, která dokázala udělat takovou věc. Tak před nimi smekám, obdivuji, že
se to tak krásně a úspěšně podařilo.

A kterou budovu považuješ za historicky nejzajímavější? 
No určitě kostel. Pak je tady ta nesmírně zajímavá dřevěnka, bývalá krčma, kam

chodil Ondráš tančit, ale u ní se bohužel rýsuje nenávratný konec. Ta budova je v tak
špatném stavu, že pouze milionová investice by ji mohla zachránit před spadnu-
tím…

Už se nedá dělat nic,aby se to zachránilo?
Já nevím, nejsem odborník, nevím vůbec nic o tom, jak to chodí s dřevěnými bu-

dovami, ale vím, že už by nesnesla ani převoz do skanzenu, musela by se opravit na
místě. Byla tady taková tendence přece jenom se o její záchranu pokusit, poněvadž
je to nejstarší stavba v Pobeskydí. Vypadá to ale, že nakonec dříve nebo později
spadne.

Je tady někde v okolí zajímavé místo, které by mohlo být zajímavým archeo-
logickým nalezištěm?

Samozřejmě. Je to mezi frýdeckým lesem a Vrchami. Dneska je nedávnými nálezy
dokázáno, že tam bylo pravěké sídliště ještě před naším letopočtem. Prošli to ar-
cheologové a aniž by kopali hlouběji, našli na povrchu na poli pravěkou keramiku a
podobné věci.

Za první republiky byl v obci velice zajímavý spolkový život. Můžeš ho nějak
přiblížit čtenářům?

On byl opravdu velice bohatý, ale musím říct, že se lidi ve skutečnosti bavili pod-
statně méně, poněvadž máme dnes na zábavu mnohem více času a hodně příleži-
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tostí. V jednom kuse vysílá televize programů kolik kdo chce, nemluvě o internetu…
Tehdy si to kulturní dění museli utvářet lidé sami. Když se chtěli pobavit hodinu
a půl v sále, museli divadelní hru napsat nebo si koupit licenci, složit hudební do-
provod, namalovali kulisy, trhat lístky, uklidi sál. Dělali to ti lidé, kteří v tom nako-
nec hráli. Bylo to třeba patnáct lidí, kteří se museli někde scházet, nacvičovat, učit
se texty. Mnohem více času strávili tou přípravou než tím samotným vystoupením.
Pro ně to byla ale zábava, a to představme, že to ohromné úsilí už nezúročili, na-
dřené představení hráli většinou jenom jednou, nereprízovali. To jsou věci pro dne-
šek nepochopitelné. V Dobré by se dnes možna našlo pár ochotníků, kteří by do
toho opravdu šli a myslím, že by to stálo zato…

Co bys v Dobré změnil?
Je jedna věc, která mne opravdu žere, a to je stav bývalého nákupního střediska.

Kdybych měl kouzelnou hůlku, přinejmenším bych dal bývalý Krusův obchodní
dům do původního stavu. Ještě bych si přál dát do pořádku onu již zmíněnou býva-
lou Ondrášovu krčmu. Ale jinak jsem s Dobrou spokojený, opravdu spokojený.

Co máš zrovna v kapse?
Kapesník … nic... nic...klíče

Kam se chodíš po Dobré procházet?
Obyčejně je to k řece a do části za řekou a na Kamenec, tam se tu a tam projdu.

Moje oblíbená část je taky Jablunov, to je směrem na Pazdernu, tam se v létě stavuji
do malé hospůdky. Nevím, jak se jmenuje, je to hned u silnice.

Kam chodíš v Dobré do hospody nejčastěji?
Tak to asi tady, do Hospůdky u Lacha, mám to blízko. Ale tady jsem byl naposled

před půl rokem. Já do hospod v Dobré moc nechodím, zato často a pravidelně do
Dobré čajovny na Hluboké ulici ve Frýdku. Rozhovor vedl Petr Salamon

…Základní ‰kola Dobrá informuje
VERBALISTA 2011 
Krása mluveného slova … 

oslovila v úterý odpoledne 8. března všechny zúčastněné soutěžící i porotu při již
tradiční soutěži v mluveném projevu Verbalista 2011. Žáci a žákyně osmých a devá-
tých tříd ze Základní školy v Dobré předvedli své připravené projevy na volná té-
mata. 

Místnost školního infocentra se po slavnostním začátku změnila doslova v římské
fórum. Členové poroty vyslechli úvahy, vypravování, zamyšlení i odborné výklady.
Vše probíhalo „spatra“ bez pomocných poznámek. Všichni soutěžící předvedli, že
jsou schopni navazovat kontakt s posluchači, že mají schopnost pracovat s melodií
hlasu, že ovládají pravidla komunikativních dovedností. 

Především nejstarší žáci školy — deváťáci — přesvědčili přítomné o svých schop-
nostech a poctivé přípravě na tuto soutěž. Porota neměla lehkou práci, ale po peč-
livém zvážení vybrala šest soutěžících, kteří postoupili do druhého kola, kde se mu-
seli během 20 minut poprat s přípravou mluvního cvičení na téma „To jsem ale vů-
bec nečekal!“

Druhé kolo přineslo ještě dramatičtější zápolení. Divákům se jistě honilo hlavou,
které z mladých řečníků nakonec porota uzná za vítěze. Řečnictví je umění a jako
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každé umění se nedá měřit na branky, body ani vteřiny. Přesto i tento oříšek porota
zdárně rozlouskla a hlavní organizátorka soutěže Verbalista paní Mgr. Dana Kalní-
ková mohla vyhlásit tři nejlepší účastnice ze 14 soutěžících — slečny Barboru Mi-
kolášovou, Žanetu Hrabcovou a Beátu Davidovou, které po zásluze obdržely krásné
ceny v podobě knižních publikací. Závěr zpestřila anketa, která probíhala mezi sa-
motnými účastníky soutěže. 9 hlasy ze 14 jednoznačně zvítězila a cenu posluchačů
si odnesla Nikola Hlawiczková.

Čas uplynul jako voda a slavnostní odpoledne bylo za námi. Odcházeli jsme pře-
svědčeni o tom, že dnešní mladí lidé chápou nutnost umět se vyjadřovat, sdělovat
své myšlenky jasně a srozumitelně, a že se mezi nimi najdou i tací, pro které mlu-
vené slovo není jen praktický nástroj, ale také zdroj potěchy ducha.

Mgr. Eva Nováková a Mgr. Jan Lörinc

OKRESNÍ KOLO KONVERZAČNÍ SOUTĚŽE V ANGLICKÉM JAZYCE 
V budově Základní školy Jiřího z Poděbrad ve Frýdku proběhlo okresní kolo Kon-

verzační soutěže v anglickém jazyce. Tato soutěž vychází z dispozic Národního in-
stitutu dětí a mládeže MŠMT. V kategorii IA reprezentovala naši školu žákyně 7.
B Jana Gregorová, v kategorii IIA žákyně 9. B Anežka Javorská. Obě dívky se statečně
vypořádaly nejen s náročným poslechovým testem, ale také se samotnou konver-
zací na vylosované téma. Obě prokázaly, že dokážou používat angličtinu i v rozho-
voru se zcela cizími lidmi a přitom se dobře domluvit. Za krásnou reprezentaci
školy jim přísluší velké poděkování. 

WIN WITH OXFORD
Ve středu 9. 3. 2011 proběhla na 11. ZŠ Jiřího z Poděbrad soutěž pro žáky 8. roč-

níku WIN WITH OXFORD. Soutěžilo se ve znalostech reálií Velké Británie a USA.
Žáci měli 5 stanovišť, ve kterých dokazovali své znalosti: orientace na mapě, vědo-
mostní kvíz, významné dny a svátky, práce s textem a poslech. Naši školu zastupo-
vali Dalibor Ševčík z 8. C a Eliška Löfflerová z 8. A. Děkujeme jim za hezkou repre-
zentaci. Mgr. Jarmila Kročková a Mgr. Jan Lörinc 

OKRESNÍ KOLO ZEMĚPISNÉ OLYMPIÁDY 
Ve středu 9. 3. se na 6. ZŠ ve Frýdku–Místku konalo okresní kolo zeměpisné olym-

piády. Ani letos nechyběli mezi soutěžícími naši 3 žáci — vítězové jednotlivých ka-
tegorií školního kola, které proběhlo na konci února. Proslulá geografická „esa“ Petr
Danys a Jakub Syřínek v minulých letech nasadili, svými postupy až do krajského
kola, laťku proklatě vysoko a tak není divu, že naši žáci přistoupili k přípravě i sa-
motné soutěži velice zodpovědně. 

Všichni soutěžící museli prokázat své dovednosti a znalosti ve třech činnostech —
práci s atlasem, práci bez atlasu a praktické části. V kategorii A (6. roč.) překvapila
naše nová zeměpisná naděje — Adéla Heinrichová ze 6. B, která vybojovala 4. místo
mezi čtyřiadvaceti soupeři celého okresu. V kategorii B (7. roč.) zopakovala svůj loň-
ský úspěch Jana Gregorová ze 7. B, která se umístila čtvrtá v konkurenci dvaceti
účastníků. Ani v nejobtížnější kategorii C (8. a 9. roč.) se neztratil Lukáš Březina
z 9. C, když z celkového počtu sedmadvaceti soutěžících obsadil 12. místo. 

Všem jmenovaným žákům děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy a věříme,
že jejich úspěchy budou odrazovým můstkem do let příštích. 

Mgr. Lukáš Kubiena 
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VÁŽENÍ DOBERŠTÍ OBČANÉ,
třídíte svůj domovní odpad? Ano? A třídíte správně? Víte, do kterých kontejnerů
co patří? Tyto otázky si vám dovolil položit Ekotým žáků místní školy. 

V naší škole se totiž snažíme, aby žáci od prvňáčků až po deváťáky pochopili, proč
je důležité veškerý odpad třídit a jak jej správně třídit. Ale jestli rodiny žáků doma
netřídí odpad, pak jakákoli snaha ve škole vyjde na prázdno. 

Proto si společně zopakujme několik důležitých pravidel:
Do popelnic u domu dávejme jen to, co nám zůstane, když svůj odpad přetřídíme.

Na mnoha místech obce jsou umístěny barevné kontejnery. Ty bychom měli vyu-
žívat na 100%:

MODRÉ různý papír, karton, letáky (ale čistý, suchý, nemastný!!)
ŽLUTÉ plastové obaly, fólie, kelímky (ne od chemikálií, olejů!!)
ZELENÉ sklo — láhve, sklenice, … (ne porcelán, zrcadla, zářivky, keramika!!)
Existují ještě i kontejnery na nápojové kartony, kovy, biodpad. Zvláštní pozornost

musíme věnovat NEBEZPEČNÉMU ODPADU (obaly od chemikálií, olejů, barev, le-
pidel, zářivky, televizory, chladničky, akumulátory, …) — ten odváží jednorázově
obec, nebo jej můžeme my sami odvézt do sběrného dvora ve Frýdku–Místku.

A proč vlastně máme třídit odpad? Šetříme tím naše lesy (papír), ropu (plasty),
i další nerostné suroviny (sklo, kovy).

Z recyklovaného materiálu se mohou vyrobit nové hezké věci, které nám opět bu-
dou dobře sloužit, aniž bychom si ničili naši přírodu a nerostné bohatství. 

My, žáci naší školy, jsme se zapojili i do soutěží ve sběru baterií, drobných elekt-
rospotřebičů, PET víček, papíru. I vy občané se společně se svými dětmi či vnoučaty
můžete do tohoto sběru zapojit, a tak přispět k dobrému umístění v soutěžích. 

„Jedině příroda ví, co chce… nikdy nežertuje a nikdy nedělá chyby, ty dělá jen
člověk,“ řekl kdysi J. W. Goethe a my k tomu dodáváme: „Vyvarujme se chyb,
které našemu životnímu prostředí škodí, nebuďme ke svému okolí lhostejní.
Každou naši dobrou snahu příroda náležitě ocení.“

Ekotým ZŠ Dobrá

ZIMA V NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLE aneb BYLA ZIMA MEZI NÁMI…
I když nás již stačily zahřát první sluneční paprsky, připomeneme si krátce, co při-

nesl zimní čas v naší MŠ:

Již v měsíci lednu proběhl DĚTSKÝ KARNEVAL, který tentokrát proběhl ve spole-
čenském sále místní ZŠ. Účast byla jako vždy hojná, kromě rodičů doprovodili děti
mnohdy babičky a dědečkové, také starší i mladší sourozenci našich svěřenců.
O skvělou zábavu se letos postarala paní Lena Freyová se svým tanečním týmem,
který děti povzbuzoval v jejich tanečním dovádění. (Fotografie na 1. straně.)

Samozřejmě, že bylo pro všechny připraveno občerstvení, o které se postaraly ne-
jen naše paní kuchařky, ale také šikovné maminky, jež napekly skvělé zákusky.
A jaký by to byl karneval bez tomboly? Každé dítě naší MŠ si tak z karnevalu odne-
slo kromě spousty veselých zážitků také drobný dárek jako výhru v tombole.

Zima byla dlouhá, občas i dosti mrazivá. A proto se děti naší MŠ staraly o ptáčky
na naší zahradě, aby netrpěly hlady. Ptáčkové se jim za jejich péči odměnili veselým
zpěvem a švitořením, jež děti často uspává při odpoledním odpočinku. Děti také
nezapomněly na lesní zvířátka, kterým v zimě přinášely spoustu dobrot do krmelců.

Místní KLUB SENIORŮ pozval děti naší MŠ na výstavu „Od paličkované krajky až
ke krajce na perníku.“ Výstava děti zaujala a líbila se i paní učitelkám.

Děti naší MŠ vystoupily také na oslavě Dne žen, jež se konal ve společenském sále
ZŠ. Představení připravila a s dětmi vystoupila paní učitelka Mgr. Ludmila Sikorová. 

19



Sportovní komise
Dne 12. 3. 2011 proběhl v restauraci Obecník II.ročník turnaje ve šprtci pořádaný

sportovní komisí obce společně s klubem B.H.C. Dobrá. Zájem byl veliký — jak
u dětí tak mezi dospělými. Mnoho sladkostí i krásné poháry doplnil klub B.H.C.
věcnými cenami a diplomy.

Děkuji předsedovi stolního hokeje panu Romanu Ježovi a jeho skvělým kolegům
za přípravu a odborný dohled nad turnajem, paní Romanidisové (potraviny) za
sladký příspěvek a paní Pánkové (restaurace Obecník) za poskytnutí sálu a občer-
stvení pro hráče:

Další zájemci mohou přijít každou sobotu do hasičské zbrojnice od 15.0 hod.
a vyzkoušet si tuto zajímavou hru.

A nakonec výsledky: 
kategorie juniorů:
1. místo Tomáš Hadaščok
2. místo Petr Hadaščok
3. místo Kamila Žvaková
4. místo Filip Křižák

kategorie dospělých:
1. místo Ladislav Hájek
2. místo Jaroslav Hadaščok
3. místo Dalibor Sklář
4. Vašek Bosok

Za sportovní komisi
René Křižák

Kulturní komise
Mezinárodní den žen se slaví 8. března. V naší obci již tradičně tento svátek při-

pomíná ženám všech věkových kategorií Kulturní komise obce Dobrá, letos se sla-
vil 11. 3. v páteční podvečer.

Je velmi příjemné posedět v hezkém prostředí obecního sálu. Členové kulturní
komise se snažili takové příjemné posezení zajistit. Připravili malé pohoštění v po-
době kávičky se zákuskem a skleničkou dobrého vínka. Paní učitelka z místní ma-
teřské školky Mgr. Ludmila Sikorová udělala radost ženám vystoupením dramatic-
kého kroužku s výukou flétny. Mgr. Olga Kafonková, Mgr. Markéta Turoňová, Mgr.
Kateřina Káňová a děti základní školy měly také připraven hezký program s básnič-
kami, písničkami a hraním na hudební nástroje. 

Zlatým hřebem programu bylo vystoupení cimbálové muziky „Kotci“. Zazpívat si
od srdce lidové písničky pod vedením profesionálních hudebníků zahřeje a potěší. 

Velmi hezky doplňovali celý program svým poděkováním všem ženám pan sta-
rosta ing. Jiří Carbol a pan místostarosta Mgr. Milan Stypka. 

Je dobré zachovávat tradice a to i v podobě celosvětových svátků jakým bezesporu
MDŽ je.  Za celou kulturní komisi bychom si přáli, aby se takových hezkých pose-
zení účastnilo více „dobráků a doberaček“.

Protože: ŽENA JE KOŘENEM, MUŽ STROMEM. Strom vyroste vysoko jen tehdy,
má-li silné kořeny. PEARL S. BUCKOVÁ Členové kulturní komise
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Plán Klubu seniorů na II. čtvrtletí 2011
6. dubna Procházka kolem řeky Morávky. Sraz ve 13.00 u nádraží ČD v Dobré
13. dubna Klubovna — zdobení velikonočních vajíček pod vedením paní Juřicové

v 15.00
4. května Oslava Dne matek s programem dětí z Mateřské školy Dobrá a malým

občerstvením — 15.00 hodin
18. května Zájezd „Pohankový mlýn a pivovar Kozlovice“. Odjezd bude upřesněn.

Cena 100 Kč
1. června Smažení vaječiny v Kačabaru. Sraz v 15.00 hodin. Vejce každý vlastní.
13. června Pouť na Prašivé, čas bude upřesněn podle mše
22. června Výšlap do Bašky přes Skalici. Sraz u nádraží ČD v Dobré ve 13.00 hodin

Středy mimo program, tj. 11. a 25. května, 8., 15. a 29. června bude klubovna otev-
řená od 15.00 hodin. Program vlastní s možností malého občerstvení.

Za Klub seniorů Čeněk Juřica 

Již čtvrtým rokem uspořádal Klub seniorů výstavu u příležitosti oslav MDŽ, letos
pod názvem „Od paličkované krajky až po krajku na perníku“.

Výstava proběhla ve dnech 9.—11. března v prostorách Klubu seniorů. Na výstavě
byly prezentovány různé druhy ručních prací a řemesel, které již dnes mnoho lidí
ani nezná, natož aby je prováděl. V prvé části výstavy a to v té „sladší“, nám paní Ing.
Alena Křiváková předvedla k jaké dokonalosti a kráse lze ozdobit medové pečivo.
K vidění byly perníčky zdobené krajkou, krajinkou, ale i motivy k jiným příležitos-
tem. V druhé části výstavy nám paní Jiřina Juřicová předvedla výrobky paličkované,
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Soubor Kotci nezklamal! Možná by stálo
za úvahu nechat příště prostor i pro ta-
neční páry.



vyšívané, frivolitkované, výrobky z pediku, keramiky, malování na sklo i hedvábí,
různé druhy technik zdobení velikonočních kraslic a výrobu hraček. Zkrátka bylo se
na co koukat a každý návštěvník si mohl vybrat, co se mu líbí. 

Výstavu navštívili také žáci naší mateřské a základní školy. Celková účast byla
slušná, přesto mám dojem, že ze strany občanů Dobré moc velká nebyla.

Co na závěr? Nezbývá mi než poděkovat v prvé řadě autorkám, paní Ing. Aleně
Křibíkové a paní Jiřině Juřicové, také paní Václavce Polákové za sponzorský dar,
sladkosti pro nejmenší, zeleninu na chlebíčky a nezbytný citron do čaje. Dále všem
členům Klubu seniorů, kteří se zůčastnili přípravy výstavy, napečení koláčů, zá-
kusků a dalších dobrot, které bylo možno zakoupit, přípravu čajů, kávy a dalšího
občerstvení. Také za mytí nádobí a veškeré úklidové práce.

Ještě jednou děkuji! Za Klub seniorů Čeněk Juřica

Na snímku z kuloárů výstavy Klubu seniorů autorky krásných výrobků — první zleva paní
Jiřina Juřicová, zcela vpravo paní Ing. Alena Křibíková. • Takovou krásou se mohli pokochat
návštěvníci na výstavě v klubovně našich seniorů.

Svaz tělesně postižených v ČR, o.s. MO Dobrá děkuje
všem, kteří na nás nezapomněli.
Dne 15. března 2011 se konala Výroční členská schůze, kde jsme za 72 % účasti

přivítali představitele naší obce, starostu Ing. Jiřího Carbola a místostarostu Mgr.
Milana Stypku.

Uctili jsme památku paní Elišky Biolkové, která již mezi nás nikdy nepřijde.
Zhodnotili jsme uplynulý rok 2010, seznámili zúčastněné s plánem práce na tento

rok.
Máme milou povinnost poděkovat:
Obecnímu úřadu Dobrá za finanční pomoc na činnost svazu, také panu Floriánu

Carbolovi za ochotu, s jakou nás dlouhá léta přijímá. Paní Bc. Alici Tancerové, Pe-
kařství pana Milana Hlisnikovského, paní Slávce Polákové — ovoce, Řeznictví pana
Zdeňka Carbola, Potraviny pana Stanislava Romanidise, LM obuv paní Evy Mojží-
šové, Obuv paní Jany Šulíkové, Lékarně „Zdraví“ paní RNDr. Věry Růžičkové, Auto-
služby pan Nondek — Mlčák, Textil paní Marcela Dužíková, panu Miroslavu Slán-
skému, panu Petru Blokšovi, paní Soni Jerglíkové — Zdravá výživa, paní Ing. Aleně
Křibíkové, paní Martě Koradečné — fa Kora, panu Michalu Polákovi, paní Petře Per-
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nicové — drogerie, paní Janě Březinové — galanterie, ZD vlastníků Nošovice, Pivo-
varu Radegast, panu Karlu Klimkovi — papírnictví.

Poděkování patří také celému výboru svazu, akce zajišťuje, a také všem, bez kte-
rých by se žádná akce neobešla.

Za výbor Svazu tělesně postižených Marie Biolková

TJ SOKOL DOBRÁ INFORMUJE
Vážení a milí fanoušci, blíží se začátek fotbalové jarní soutěže a my vám zpro-

středkováváme rozpis zápasů našich fotbalových týmů.

Předsezónní rozhovor
Vážení a milí čtenáři, rádi bychom vám touto formou přiblížili osobu nového tre-

néra fotbalového „A“ mužstva TJ Sokolu Dobrá, pana Stanislava Kowalíka. Trenér
Kowalík do Dobré přišel z Fotbalu Frýdek–Místek, kde trénoval válcovenskou re-
zervu mužů. My vám zde přinášíme krátký rozhovor s novým trenérem, který nám
před několika dny poskytl.

Mohl byste nám v krátkosti přiblížit jak vaší hráčskou tak především vaší do-
savadní trenérskou kariéru?

Hráčská kariéra trvala podle mého názoru krátkou dobu. Byla poznamenána zra-
něním kolene. Takže osm let Slezan FM a rok Kopřivnice. Trenérská kariéra je ne-
poměrně delší (již 30let). Jako trenér jsem začínal u přípravky a pak dlouhá léta po-
kračoval v dorostu. Mezi týmy kde jsem trénoval lze zařadit Slezan FM, VP FM, Ba-
ník Ostrava, NHKG Ostrava. Muže jsem doposud trénoval zatím jen v Dobré
a Frýdku–Místku.
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V Dobré jste již dříve jako trenér působil. Proč jste se opět rozhodl přijmout
nabídku trénovat toto mužstvo?

Protože je tady mladé a perspektivní mužstvo.

Máte zkušenosti s trénováním jak mládežnického, tak i seniorského fotbalu.
Jaký je dle vás rozdíl mezi trénováním těchto věkových kategorií?

Mládežnická mužstva trénuji 4× až 5× týdně a chtějí něco dosáhnout. Senioři
v této soutěži hrají pro zábavu, mají svoje zaměstnání, a proto trénují, jak to vyjde.

Přestože tým znáte jen několik měsíců, jistě jste si již udělal o doberském
mužstvu nějaký názor. Můžete se o něj se čtenáři podělit? A jak hodnotíte do-
savadní průběh zimní přípravy?

Průběh přípravy byl podle plánu. Herní projev uspokojil. Výsledky tomu nena-
svědčují. Je to práce na delší čas, snažíme se hrát celoplošný fotbal a to je velice ná-
ročné, mužstvo potřebuje čas.

Fotbal F–M„B“ je tým, který jste naposledy trénoval. Los vám jej přihrál hned
na úvod jarní části soutěže. Zajímavostí je také to, že novým trenérem fotba-
listů Fotbal FM „B“ se stal Tomáš Zářický, který ještě na podzim vedl z lavičky
tým Dobré. Jak se na tento prestižní souboj těšíte?

Na toto utkání se velice těším. Ve Frýdku–Místku jsem působil posledních šest let.
Pro hráče je toto utkání velice atraktivní. Mnoho hráčů totiž přešlo přes mláde-
žnické celky právě ve F–M. JG a MM Tipovačka

Pro fanoušky doberského fotbalu máme na jarní část soutěže přichystáno něko-
lik novinek. Tou nejmarkantnější je spuštění tipovací soutěže Tipni „Dobrou“. Bližší
informace k této novince, ale i k ostatním uveřejníme na stránkách www.sokol-
dobra.wsb.cz v neděli 20. března 2011. JG a MM

MISTROVSTVÍ EUROREGIONU BESKYDY V JUDO
9. března 2011,23.27.Za účasti 330 závodníků z 28 klubů bojovalo našich 58 borců.

Hala střední školy průmyslové a dopravní ve Frýdku–Místku byla první březnový
víkend místem setkání více než tří set judistů v mládežnických kategoriích, kteří zde
bojovali o tituly Mistra Euroregionu Beskydy. Soutěž uspořádalo naše středisko SK
JUDO Frýdek–Místek za finanční podpory Evropské unie z fondu česko–polské pří-
hraniční spolupráce. Významnou měrou přispělo také město Frýdek–Místek, obec
Dobrá a Raškovice, firma Bail sport Ostarava a LR Buksa & partner. Slavnostního za-
hájení se zúčastnil starosta obce Dobrá Ing. Jiří Carbol, senátorka Eva Richtrová
a sekretářka Regionu Beskydy Dagmar Valášková. Pan starosta setrval ještě po za-
hájení, aby mohl osobně sledovat a povzbudit Doberské benjamínky, kteří v jeho
přítomnosti předváděli pěkné judo a vítězné souboje. Význam soutěže podtrhla
účast všech Moravskoslezských klubů a vysokého počtu Poláků. Největší zastou-
pení měl pochopitelně pořádající klub SK Frýdek–Místek, v jehož barvách bojovali
borci z Dobré. Doberští přispěli rozhodující mírou k vítězství v soutěži klubů, když
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vybojovali 12 medailí z toho 5 zlatých. Na stříbrné příčce se s velkou ztrátou umís-
til dlouholetý rival Baník Ostrava. Třetí příčku obsadil spojený tým Brna. Čtvrté
místo a „bramborová medaile“ připadla na Polského partnera Europrojektu, Judo
MOSiR Cieszyn. Doberští borci podali výborný výkon. V mimořádně dobré formě se
předvedli a zlaté medaile vybojovali Karolína a Eliška Kubíčkovy, Václav Mališ, Ni-
kolas Hromják a Marie Dužíková. 

Hlavní trenérka klubu Pavla Prőllová: „Soutěž byla velmi dobře obsazená a všechny
kluby přivezli ty nejlepší borce. Nejpočetnější konkurence byla především v kategorii
nejmladších benjamínků. Proto mám velkou radost z úspěchu našich chlapců a děv-
čat, kteří potvrdili, že patří k nejlepším v kraji a pokud vydrží, čeká je světlá budouc-
nost. Kategorie nejmladších tvoří největší počet členské základny. Každý tak výrazný
úspěch nám přivádí další zájemce o trénink juda. Nábor probíhá nepřetržitě v prů-
běhu celého roku. Je potřeba hlasitě poděkovat zastupitelům a vedení obce za fi-
nanční podporu, kterou poskytli na opravu tatami. Díky této pomoci můžeme dále
zkvalitňovat tréninkovou přípravu dětí ve školním kroužku i starších dorostenců.
Nově opravené tatmi z Dobré tvořilo čtvrtinu plochy potřebné k uspořádání Mistrov-
ství Euroregionu“.

Z dalších výsledků: Stříbro vybojovali Kamil Kisza a Marek Matyskiewicz, Bronz si
odvezli — David Holeček, Radim Pavelek, Marek Spilka, Robin Popov, Jan Blahuta.
(Video na www.judo—morava.cz)

V SLOVENSKÉ OCHODNICI MAJÍ JUDO
Když pan místostarosta Mgr. Stypka pozval naše judisty ke společnému zasedání

zástupců patronátních obcí Dobrá a Ochodnica s tím že si tam vymění zkušenosti
se svými protějšky, tak tomu nikdo nevěřil. Ochodnica přeci nikdy neměla judo!
Všechno je jinak. Naši Slovenští přátelé založili kroužek juda, ve kterém se připra-
vuje dvacítka dětí. Dohodli jsme na vzájemné spolupráci a metodické podpoře.
První utkání našich sportovců by se mohlo uskutečnit třeba v létě na „Velké Dober-
ské“. S ředitelem základní školy v Ochodnici jsme se domluvili na uspořádání letní
dětské rekreace pro naše členy a další děti z Dobré.

V DUBNU NA NÁS ČEKAJÍ krajské přebory a mistrovství republiky kategorie do-
rostenců a juniorů. Příprava na tyto soutěže proběhne na jarním soustředění na
Hukvaldech. V rámci kvalitní přípravy na mistrovské soutěže se také zúčastníme
Mezinárodního mistrovství regionu Malopolsko v Krakově.

Pavla Prőllová se zúčastnila mezinárodního tréninkového kempu v Nymburku,
který byl přípravou na dubnové Mistrovství Evropy policejních sborů v Paříži, kde
bude Doberská trenérka obhajovat Mistrovský titul.

Vít Jerglík vybojoval bronz na významném mezinárodním turnaji v Rakousku
a chystá se na soustředění státní reprezentace v Řecku.

Film, hudba i poker? To vše teď chystá Doberský kulturní spolek
Pokud vás titulek zaujal, čtěte dále. Kam za filmem v Dobré? V pátek 25. března se

bude konat už druhý Filmový večer. Proběhne v hospodě Na Spartě, takže o občer-
stvení nebude nouze. Akce začne v 19.00 s tím, že film se začne promítat od 19.30.
K výběru filmu je možné se vyjádřit na naší stránce na Facebooku (najdete nás jed-
noduše, když si dáte vyhledat Doberský kulturní spolek). Těšíme se na vaši účast! Po
ukončení filmového představení od 22.00 bude sledování přímého přenosu fotba-
lového zápasu mezi Španělskem a Českou republikou.

V titulku se dále objevilo slovo Poker. Zareagovali jsme na ohlasy ohledně Poke-
rového turnaje, který proběhl loni v prosinci, takže se můžete těšit na další. Měl by



proběhnout v sobotu 21. května v restauraci Obecník. Detailnější informace do-
dáme později, jak na stránkách Zpravodaje, tak na internetu.

A co s tou hudbou? Chystáme další ročník Dobrfestu, malého hudebního festivalu,
na kterém vystupují především amatérská hudební seskupení z nejbližšího okolí Dobré.
Tento rok by měl proběhnout v sobotu 18. června v prostorách restaurace Cyklobar.
Můžete se těšit na dlouhý večer plný hudby. O akci budeme dále informovat.

Máme v plánu i další aktivity: další Večer deskových her a Fotosoutěž. Aktuality
můžete sledovat zde na stránkách Zpravodaje, případně na našich webových strán-
kách www.dobrakultura.cz nebo na našem profilu na Facebooku.

Doberský kulturní spolek o.s.

Pozvánka na modelářskou výstavu
LMK Dobrá vás zve na 7. ročník Dobrodinského slepence. Výstava se bude konat

ve dnech 2. a 3. dubna v prostorách nad jídelnou v nově postaveném společenském
sále.

Zahájení výstavy je v sobotu 2. 4. v 9 hodin.
Sobota 9.00—18.00, neděle 9.00—12.00
Vstupné dobrovolné.
Na výstavě budou k vidění plastikové i papírové modely členů klubu, dále potom

RC modely a nově i model rozestavěné železnice ve velikosti TT, který se bude po-
stupně dokončovat a každou další výstavu se bude ukazovat pokrok ve stavbě, dále
potom polyfunkční stavebnice všeho druhu, různé 3d puzzle a hry. Zváni jsou
všichni bez rozdílu věku. Jsou zváni i ti co mají modely doma a chtěli by je vystavit
na obdiv návštěvníkům. Modely můžete přivézt 2. 4. od 8 hodin.

ZPRÁVA PRO VŠECHNY ČARODĚJNICE A ČARODĚJE
Vzhledem k tomu, že v letošním roce jsou Velikonoce v termínu naší pouti, pouť

se o týden posouvá a nezbývá prostor pro letošní pálení čarodějnic. 

Ovšem nezoufejte!! 
Sbor dobrovolných hasičů v Dobré vám připraví 

S VAT O J Á N S K O U  N O C ,
která bude v pátek 24. června. Tam si zarejdíme, bylinky nasbíráme, čarodějné lek-

tvary uvaříme a všechno si vynahradíme. • O podrobnostech budete včas infor-
mováni ve zpravodaji a na plakátovacích plochách naší obce.

Za víly, skřítky a ostatní lesní bytosti se na vás těší: JEZINKA BEZINKA
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MVDr. Jiří Karásek, 1. veterinární klinika, Sadová 1158, 738 01 Frýdek–Místek
tel.: 558 638 260 POZVÁNKA

Dovolujeme si vás pozvat na očkování psů proti vzteklině, které se bude v Dobré
konat v sobotu dne 16. 4. 2011 na těchto místech: 

Před Obecním úřadem 8.00—08.50 hod.
Kamenec u mostu 9.00—09.30 hod.
U Bistra směr Pazderná 9.40—10.00 hod.
Letošní očkování má platnost dva roky. Pozvánka se vztahuje na psy vakcinované

naposledy v roce 2009. Cena za vakcinaci činí 150 Kč a je splatná ihned při očko-
vání. Neposílejte se psy nezletilé děti a nezapomeňte očkovací průkaz.

Srdečně vás zve tým pracovníků 1. veterinární kliniky ve Frýdku–Místku.

Obvodní lékař MUDr. Petr Moravec informuje,
že dne 7. dubna a 8. dubna 2011 neordinuje.

Zastoupí MUDr. Karpeta na středisku Lučina.

AUTOŠKOLA JISKRA — Jiří Kreuziger
nabízí výuku a výcvik (i na autě s automatickou převodovkou)

v učebně Dobrá — budova obecního úřadu, 2. poschodí.
Provozní doba: pondělí a středa od 14.45 do 16.15 hodin
Informace na tel.č.: 603 442 920 nebo 608 122 522

Právní záleÏitosti
Projedná a vyřídí s občany a podnikateli každou středu
mezi 16.30—18 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!

Fa Liška — mobil 603 282 979
ZEMNÍ PRÁCE

Stroj UNC — vrtání děr + terénní úpravy
Traktor bagr — výkopy septiků, základů, terénní úpravy

Plošina — dosah 20 m — ořezy dřevin,kácení stromů,všechny rekultivace
Odvoz + svoz materiálů, zámečnické a jiné práce
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VODA TOPENÍ PLYN
JOSEF HLISNÍK

(v Raškovicích)

Nabízí tyto služby: 

VODOINSTALATÉRSKÉ PRÁCE: 
výměna rozvodů pitné a užitkové vody,rekonstrukce koupelen,

výměna vodovodních baterií,montáž ohřívačů vody elektrických,
kombinovaných.

TOPENÁŘSKÉ PRÁCE:
výměna otopných těles,včetně rozvodů v mědi železe nebo vícevrstvých

trubkách.Montáž podlahového topení včetně pokládky polystyrénu.
Montáž kotlů na tuhá paliva.

PLYNOINSTALATÉRSKÉ PRÁCE:
montáž plynových kotlů,plynových spotřebičů,provádění plynových

přípojek od HUP.

kontakt: 607 956 196
email: hlisnik.vodotopo@email.cz • • http://votopl—hlisnik.kvalitne.cz/

Prodej palivového
dříví

buk,smrk
naštípané a nařezané na délky 25, 33, 40, 50 cm

za příplatek možnost vysušení, zajistíme i dopravu

Cena: buk 950 Kč/sprm bez DPH (10 %)
smrk 650 Kč/sprm bez DPH (10 %)

Kontakt:
pila Pazderna

tel. 558 641 242, mobil 736 614 941 • pila@bkw.cz

výroba a prodej stavebního řeziva (www.bkw.cz)
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HEČKO LIBOR 
Nabízím tyto služby:

• montáž a opravy antén,
• satelitů
• opravy spotřební elektroniky
• opravy audio, video techniky
• opravy domácích spotřebičů
• opravy počítačů

Hečko Libor
Hnojník 4 • 739 53

Tel. 604 607 819
hecko.libor@centrum.cz

RADOMÍR ČÍŽEK
Dobrá 776

Provádíme tyto práce:
— zemní a výkopové práce —
— traktobagr, minibagr
— stavební práce
— odstraňování staveb (demolice)
— realizace vodovodních,
— kanalizačních a plynových
— přípojek
— výkopy septiku, bazénu atd.
— okopy domů, hydroizolace,
— drenážování
— zámkové dlažby, ploty,
— základové desky pro stavby
— terénní úpravy

Kontakt:
mobil: 607 529 045

email: cizek.bagry@seznam.cz
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Jarní nabídka služeb TS a. s.
Děláte si starosti, jak tentokrát zvládnete jarní úpravu za-

hrady? Jste bezradní, jak co nejlépe naložit s nově pořízeným po-
zemkem?

Jsme tady pro Vás! Využijte dlouholetých zkušeností našich odborníků!

✓ na místo přijedou zdarma 
✓ zhodnotí stav a navrhnou potřebné úpravy   
✓ kalkulaci provedou i v několika cenových variantách 
✓ kreativita a zohlednění jedinečnosti místa je samozřejmostí
Nabízíme:
✓ Zakládání nových trávníků (dovoz zeminy a substrátů, urovnání

terénu, kultivace ploch, výsev travního osiva, ošetření hnojivy
a selektivními herbicidy).

✓ Údržbu travnatých ploch (vertikutace, hnojení a kosení trávníků). 
✓ Sadové a jemné terénní úpravy.
✓ Výsadbu a péči o dřeviny a keře (průklesty a omlazení keřů,

přihnojování keřů a stromů, chemická likvidace nežádoucí vegetace,
zálivka, kácení stromů, likvidace pařezů frézováním, odstranění náletů
a výmladků). 

✓ Realizaci zahrad od zpracování návrhů až po výsadbu, popř.
následnou údržbu.

Vaši zahradu můžeme vybavit:
✓ Různými druhy pergol, zahradních altánů, popř. laviček.
✓ Ploty a zídkami dle vašich požadavků.
✓ Typizovanými dětskými prvky.
Provádíme:
✓ Výstavbu a rekonstrukci chodníků, drobné asfaltování.
✓ Opravy sekaček a jejich servis.

Neváhejte a kontaktujte nás!
TS a. s., 17. listopadu 910, 738 02 Frýdek–Místek

Tel.: 558 443 207, 731 196 620, E-mail: info@tsfm.cz, www.tsfm.cz
N A Š E  S L U Ž B Y  P R O  V A Š I  P O H O D U !

TS
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Zpravodaj Obecního úřadu Dobrá, tel.: 558 641 491–2; fax: 558 641 202; oudobra@dobra.cz. Nepravidelný
výtisk;zdarma.Za příspěvky a za texty v inzerci vydavatel neodpovídá.–Vyrobila tiskárna Beatris, Dobrá
Uzávěrka příštího čísla 18. dubna 2011. — Zpravodaj je na webových stránkách v plnobarevném provedení.

OBECNÍ ÚŘAD DOBRÁ — TELEFONNÍ SEZNAM

558 412 300 starosta

558 412 301 místostarosta

558 412 308 Iveta Schejbalová, vedoucí úředník

558 412 311 Marcela Krestová, referent vnitřních věcí, sekretariát,

podatelna, občanské průkazy, ověřování

558 412 307 Radka Mohylová, referent vnitřních věcí — matrika,

ohlašovna, ověřování, občanské průkazy,

objednávky služeb

558 412 305 Marcela Kolková, finanční referent, účetní

558 412 306 Jana Kolářová, finanční referent, místní poplatky,

povolení průjezdu přes most

558 412 302 Alena Alexová, referent stavebního úřadu, stavby

Dobrá, Dobratice, Pazderna

558 412 310 Zdeňka Sikorová, referent stavebního úřadu, stavby

Nošovice, Vojkovice, Horní Domaslavice, Nižní Lhoty

558 412 304 Markéta Řízková, referent životního prostředí,

silniční správní úřad, kácení dřevin, investiční

referent 

558 412 309 Bohuslav Sikora, referent pro správu a údržbu

majetku obce, BOZP a PO

— — —

558 412 313 TEXTIL Marcela Dužíková


