
Upoutávkami se
vracíme k loňské
Noci kostelů a Dobr-
festu. I letos bude-
me mít možnost se
zúčastnit obou těch-
to zajímavých pod-
niků pozdního jara.
Mimo to koncertu
Jaroslava Hutky a na
středu 15. června je
připraven Koncert
žáků, na němž zazní
skladby z pohádek,
reklamy a filmu;
18. června bude tur-
naj ve stolním hokeji
–šprtci — a na letní
slunovrat je připra-
vena premiéra Sva-
tojánské noci!

obec Dobrá kvûten 2011
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Víkendová aktivita na zahradách 
Opět se obracíme na majitele zahrad, luk, polností a jiných zatravněných po-

zemků, stejně jako na stavebníky z řad našich spoluobčanů, ale zejména chatařů
a chalupářů, a dáváme na vědomí skutečnost, že v obci Dobrá je schválena Obecně
závazná vyhláška č. 3/ 2008 k zabezpečení místních náležitostí veřejného po-
řádku. 

Zde je v článku 6 „Noční klid v obci a jiná opatření před hlukem“ v bodě 2
uvedeno — cituji:

„Každý je povinen zdržet se o nedělích a státem uznaných dnech pra-
covního klidu v době od 6. 00 do 22. 00 hodin veškerých prací spojených
s užíváním zařízení a přístrojů způsobujících hluk, např. sekaček na
trávu, cirkulárek, motorových pil, křovinořezů apod. “ — konec citace. 

Vzhledem k tomu, že podobné upozornění se objevilo už v jednom z nedávných
vydání našich Doberských listů, je nutné vysvětlení, proč o tom píšeme zase
a znovu. Odpověď je jednoduchá — občané Dobré vyhlášku znají a troufám si tvr-
dit, že ji dodržují. Nepříjemné situace nastávají v okamžiku, kdy „víkendoví“ ná-
vštěvníci chtějí udělat veškerou práci na svých pozemcích právě o víkendu. V so-
botu mohou, ale neděla je zapovězena — viz výňatek z výše uvedené vyhlášky. 

Chtěli bychom chataře i chalupáře požádat o dodržení obsahu vyhlášky — a vás,
milí spoluobčané, prosíme, abyste nebrali spravedlnost do svých rukou a snažili se
spíše přesvědčit své sousedy, aby zanechali činnosti, která k nedělím nepatří. 

Jarní úklid — putující kontejner 
Je tady jaro a s jeho nástupem také doba všeobecného úklidu příbytků a jejich

okolí. Obec nechce zůstat lhostejná k vašim snahám žít v příjemném a uklizeném
prostředí, proto úřad i v letošním roce organizuje ono „putování“ velkoobjemového
kontejneru naší obcí. 

Věnujte — prosím — pozornost následujícím řádkům. 
Do velkoobjemového kontejneru rozhodně napatří: stavební suť, mrtvá zvířata,

nebezpečný odpad (pneumatiky, zářivky, oleje, barvy, autobaterie, léky apod. ), od-
pad doutnající. 

Letošní akce bude poněkud odlišná od těch stávajících, již zavedených — jednak
bude kontejner vždy přistaven v ranních hodinách na to dané místo (dle rozpisu
níže), po celou dobu bude pod kontrolou pracovníků obecního úřadu (zamezí se
tím odkládání zcela nevyhovujících přebytků a neúměrnému přeplňování) — a ve-
čer téhož dne odvezen! Bude na místě pouze jeden den! Dbejte proto upozornění
pracovníků a pokud se vám nepodaří zbavit se všech přebytků, zkuste se podívat na
itinerář putujícího kontejneru — kde stojí další den…

Na některých místech — po dohodě s firmou — budou kontejnery dva (vychá-
zíme ze zkušeností minulých let). 

A ještě něco — akce je určena všem domácnostem, ne jen těm nejrychlejším —
díky za pochopení. 

30. května u trati ČD naproti č. p. 281 (železniční přejezd na Špici)
u trati ČD naproti č. p. 463 (za autobusovou zastávkou na Špici)

31. května stará dědina — před velkoskladem zeleniny (u pana Urbance)
za mostem na Hliník naproti č. p. 181 

1. června u hřiště TJ SOKOL Dobrá
u bytovky č. p. 309 u bývalého dřevoskladu
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2. června u mostu na Skalici
u Kačabaru, boční vjezd na hřiště Sparta

3. června stará autobusová zastávka na Skotni, bývalá cesta na Pazdernu
autobusová zastávka U lesa (u p. Křibíka) 

6. června na Kamenci naproti č. p. 722
směr Frýdek — Místek naproti č. p. 146 (u hřbitova)
7. června k Nošovicím naproti č. p. 650
směr Nošovice u vlečky do pivovaru

8. června u hřiště základní školy — parkovací plocha ze strany od rest. Sýpka
9. června Vrchy — u vodojemu

u studny — bývalá cesta na Pazdernu naproti č. p. 184 

Budeme rádi, když pomůžeme dobré věci — zbavit se věcí nepotřebných, raději
takto, než pohozením nebo „odložením“ na místa k tomuto účelu nevhodná. Dě-
kujeme. 

V˘stavba spla‰kové kanalizace — aktuální stav 
Dodavatelská firma pokračuje v ostrém tempu a staví podle harmonogramu,

který byl začátkem letošního roku upraven. Práce ve třech pracovních četách
umožňuje rychlejší postup, proto vezměte v potaz následující upozornění —
všichni, kdo dosud nemáte zpracovanou projektovou dokumentaci pro svou do-
movní přípojky, neodkládejte tuto činnost a kontaktujte projektanty. Tito zpra-
cují potřebné podklady v přímé návaznosti na hlavní projektovou dokumentaci
stavby a po dohodě s vámi, majiteli rodinných domů.

Již nyní ( 16. 5. 2011 ) se připravuje harmonogram prací na veřejných částech
přípojek. Smlouva s vybranou firmou je ze strany obce podepsána, a práce při
čtení květnových Doberských listů by měly být již započaty.

V současné době pokračuje výstavba kanalizace stokou AB 10 (od šachtice 360),
10 C (za šachticí 382), stokou AB 10 D a B. 

Informace o stavbû „Dobrá — roz‰ífiení spla‰kové kanalizace“
V současné době probíhá výstavba hlavního kanalizačního řadu a jak jistě víte

z pravidelných informací ve Zpravodaji, obec bude rovněž realizovat veřejné části
kanalizačních přípojek. Veřejná část kanalizační přípojky je stavba od hlavního
řadu po hranici parcely místní komunikace. Veřejná část bude ukončena záslepkou
na hranici této parcely. Výstavba těchto veřejných částí by měla být zahájena v nej-
bližší době. 

Pro jednotlivé soukromé části kanalizačních přípojek je nutné, aby si vlastníci ne-
movitostí nechali připravit projektovou dokumentaci. 

Kdo vám zpracuje projektovou dokumentaci přípojek?
Projektanta si samozřejmě zvolíte sami, obci nabídli spolupráci s vámi následu-

jící:

Ing. Tomáš Chýlek, ARPIA sdružení Petr Gnida
4. května 217, 738 02 Frýdek–Místek V. Kalicha 2266, 738 01 Frýdek–Místek
Tel. 558 662 656 Tel. 552 302 612
Mob. 604 878 370 
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Marie Wojnarová, projekční kancelář Ing. Jiří Fidler, projekční a inženýrské práce
P. Cingra 1699, 738 02 Frýdek–Místek Hladnovská 11, 710 00 Slezská Ostrava
Tel. 558 636 601 Tel. 604 305 475

Fax. 596 248 112
Miloslav Klich, projekční kancelář
Kunčičky u Bašky 334, 739 01 Baška
Tel. 777 241 242

Kde získáte podklady pro zpracování projektu (umístění stoky, podélný profil
stoky)?

Na stavebním úřadě, ve II. patře, kancelář č. 23. 
Výše uvedení projektanti tyto podklady mají, nemusíte si je tedy zajišťovat sami. 

Kanalizační přípojky jsou stavby, pro které postačí vydání územního souhlasu.
Pro jeho vydání je třeba doložit stavebnímu úřadu tyto náležitosti:

— projektovou dokumentaci (ve dvojím vyhotovení),
— žádost podepsanou vlastníky napojovaných nemovitostí,
— vyjádření budoucího provozovatele ( SmVaK),
— v případě křížení s jinými sítěmi ( RWE, ČEZ, Telefónica O2), vlastník doloží

souhlas s vydáním územního souhlasu. 
Upozorňujeme vlastníky nemovitostí, kteří nebyli zahrnuti do původní projek-

tové dokumentace pro II. stavbu splaškové kanalizace a mají zájem o napojení ne-
movitosti na kanalizaci, aby tuto skutečnost neprodleně oznámili stavebnímu
úřadu v Dobré, kanc. č. 23. 

Právní poradna
pro občany obce Dobrá se uskuteční ve středu 1. 6. 2011 od 16 hodin v budově

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

DOBRÁ P¤IVÍTÁ LEGENDU 
Zdá se to být velmi jednoduché… objeví se soused a povídá: „Což takhle vystou-

pení Jardy Hutky?“ Já na to: „A ty se s ním znáš?“ „Znám. Hraje tři dny před tím
v Opavě, zeptám se, jestli by nezahrál i v Dobré.“ A je to tady. Dobrá přivítá legendu
a začne se (snad) psát nová historie i v oblasti uměleckých zážitků našich občanů.
Díky za to, Vladimíre. 

Koncert pana Jaroslava Hutky se uskuteční v sobotu 28. května 2011
v sále základní školy — začátek v 19 hodin. Na obecním úřadě — finanční referát
(telefon č.: 558 412 306) — probíhá předprodej vstupenek (cena je 100 Kč). 

Dovolte krátké představení osoby pana Hutky…
Jaroslav Hutka je český folkový hudebník, skladatel a písničkář. 
Studoval na pražské uměleckoprůmyslové škole. Od konce šedesátých let začal vystu-

poval se svým vlastním hudebním programem, ve kterém popularizoval moravské li-
dové písničky. Získal si velké množství příznivců, několikrát byl vyhodnocen jako pís-
ničkář roku. Byl zakladatelem a členem folkového sdružení Šafrán. Stal se signatářem
Charty 77. 



Kvůli politickému nátlaku opustil v říjnu 1978 Československo a žil v emigraci v Nizo-
zemsku. Po pádu komunismu se ihned v roce 1989 vrátil a již v listopadu zpíval na Le-
tenské pláni. Postupem času se z něho stal kritik české postkomunistické demokracie. 

Dnes si vydává svou tvorbu sám. Vypaluje si CD na svém domácím počítači, sám si
kreslí a tiskne obaly a sám je prodává nebo rozdává na svých koncertech. Svou edici po-
jmenoval „Samopal“ a dal si za úkol vydat veškerou svou tvorbu na CD. 

Vystupuje v malých sálech a klubech společně s kytaristou Radimem Hladíkem. 
Pravidelně publikuje své fejetony. 
Je členem čestného předsednictva občanského sdružení Společnost pro trvale udrži-

telný život a Čestné rady sdružení Děti Země. 
Podílel se na tvorbě cyklů ČT Příběhy železné opony a V zajetí železné opony. 
Je rozvedený a má tři děti: Vavřince (*1970) s první manželkou Zorkou Růžovou, Kláru

(*1991) a Elišku (*1995) s třetí manželkou Kateřinou. 

Písničky
Kromě svých písní hraje moravské lidové balady, zejména ze sbírek Sušila a Bartoše. 
Mezi jeho neznámější písničky patří Krásný je vzduch, kterou složil jako hymnu I. Ha-

náckého Folk & Country Festivalu, který se měl konat 10. —12. srpna 1973 v amfiteátru
v Náměšti na Hané. Přestože již bylo prodáno přes 20 000 vstupenek, festival byl tři týdny
před konáním v rámci postupující normalizace zakázán a asi 5000 dorazivších diváků
bylo rozháněno Sborem národní bezpečnosti a bylo jim bráněno v příjezdu a příchodu.
Na památku této události Hutka dále tuto písničku uváděl, šířil a publikoval pod názvem
Náměšť. (Zdroj: Internet)

Tímto koncertem bychom rádi začali s organizací pravidelných vystoupení profe-
sionálních i amatérských folkových, rockových (nejlépe v akustické podobě…)
umělců. Věříme, že si do sálu najdete cestu a podpoříte naši snahu přivést umění
„až k vám domů“. Těšíme se spolu s vámi na neobyčejný zážitek… v sobotu 28.
května 2011 v 19 hodin na shledanou…

Mohlo by vás zajímat…
…že v současné době jsou prováděny koncové úpravy místních komunikací po

rekonstrukci „pivovarského“ kanálu. Vzhledem k tomu, že povrchy komunikací jsou
— jako stavby — majetkem obce (a slouží občanům) staráme se, aby všechny práce
byly kvalitně odvedeny, včetně vjezdů, nájezdů, následného zatravnění apod. Práce
nejsou ukončeny. Povrchové úpravy komunikací musejí být obci oficiálně předány,
spolu se všemi dalšími úpravami. Zatím k tomu nedošlo, proto je stále prostor k jed-
nání a k nápravě stavu. 

…ve dnech 20.—22. května 2011 budou místní mladí hasiči hostit své kamarády
ze slovenské Ochodnice. Jedná se o další akci v rámci česko–slovenské přeshraniční
spolupráce. Pro hosty je připraven bohatý sportovní, kulturní i výchovný program.
Podrobnosti se dočtete v příštím vydání DL. 

…rovněž do Polska se vydává skupina reprezentující obce — jsou v ní členové
rady i komisí. Vedení obce Buczkowice — našeho dlouholetého partnera — zve
české partnery ke slavnostnímu aktu — do provozu bude uvedeno dětské hřiště,
které bylo realizováno v rámci česko–polské přeshraniční spolupráce. Také polská
strana chce i nadále hledat možnosti spolupráce, bude připravován další společný
projekt. Mgr. Milan Stypka, místostarosta obce

5
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Rozhovory o životě v obci s lidmi, kteří mají co říct: Vítězslav Pantlík
Vítězslav Pantlík je předsedou komise životního prostředí, doberský myslivec a je

rovněž aktivní v několika místních sdruženích. V květnu stál za projektem vysázení
jednoho konkrétního místa v Dobré stromy, proto jsem s ním udělal rozhovor
o tomto a o dalších tématech. 

Dneska jste sadili stromy. Kde jste ty stromy sadili a proč zrovna na tom
místě? 

Sadili jsme to kolem dálnice u vjezdu do Dobré, kde bylo volné místo. V budoucnu
ty stromy vytvoří menší lesík a zároveň protihlukovou stěnu. 

Jaký mají stromy význam?
Určitě estetický i ekologický. Když na tom místě bude více stromů, obzvlášť kolem

té dálnice, tak se tam bude každý cítit jinak, lépe, příjemně. Vytvoří se tam takový
malý lesík, je to určitě taková malá změna.

Nebylo by lepší, kdyby se komise pro životní prostředí zaměřila třeba na
černé skládky?

My jsme to nedělali za komisi životního prostředí. My jsme to dělali dobrovolně
se skauty. Vždycky je to zajímavé sadit s dětmi stromky, protože většinou to vidí
a dělají poprvé v životě a mají zajímavé otázky. Dneska se ptala jedna skautka, jestli
jehličnaté stromy taky dělají kyslík a když jí někdo řekl, že jehlice mají menší plo-
chu a tudíž dělají méně kyslíku, tak se ptala, proč teda sázíme jehličnaté a ne list-
naté. Na to jí bylo řečeno, že jehličky jsou i v zimě a tudíž může fotosyntéza v tep-
lejších a slunečných dnech probíhat i v zimě, tak už byla spokojená. 

Stal jsi se předsedou doberské komise pro životní prostředí. Jaké máš plány
s touto komisí?

Chtěli jsme řešit například černé skládky, trochu zlepšit životní prostředí v obci,
vylepšit systém sběru recyklovatelného odpadu a tak podobně. 

Napadly vás nějaké konkrétní věci?
Všechno vyplyne z okolností, jsou tu nějaké černé skládky, které bychom chtěli

zlikvidovat. Nasadili jsme třeba stromy na Spartě, které byly pokácené. A podobné
podněty řešíme. Například se také vyjadřujeme ke kácení stromů, v této věci je od-
borník RNDr. Skarka. Jeden člen komise přišel s dotazem, proč v Hrušce není
zpětný odběr baterií. Tak jsme jim napsali, a oni sdělili, že to ihned spraví. Takové
maličkosti, které se můžou počítat. Chtěli jsme, aby v obci byl putující kontejner na
elektroodpad. To je kontejner, který putuje po několika obcích do doby, než bude
zavedený sběrný dvůr. Taky jsme chtěli, aby se znovu zavedl sběr velkoobjemového
odpadu, neboli aby byly znovu zavedeny kontejnery. Taktéž budeme řešit výskyt
křídlatky a mapujeme rozmístění kontejnerů na plasty a sklo v obci. Pokud by ob-
čané měli námět, kde by tyto kontejnery mohly stát, tak je rádi přivítáme, samo-
zřejmě, že je nemůžeme mít z ekonomických důvodů na každé křižovatce, ale po-
kud je někde příliš vzdálen, či je rychle plný, je nutno to řešit. Životní prostředí je re-
lativně široký pojem a není to jenom o přírodě samotné, ale i o okolí lidí a jejich ži-
votním prostředí nejen z hlediska samotné přírody. 

Nechcete třeba udělat nějaký projekt na větší podporu třídění odpadu
v Dobré?

Tak určitě by to chtělo, aby bylo v obci více kontejnerů na separovaný odpad. Pro-
tože zajedno tím obec získá nějaké finance zpátky a nebude muset tolik doplácet na



sběr komunálního odpadu. A za druhé je separace toho odpadu celkem záslužná
věc, protože ho pak bude méně a ušetří se na placení za vyvezený odpad. Lidé si
také uvědomí, že je třeba recyklovat plasty a sklo, aby nebyly brzy plné skládky. 

A víš o nějakých krocích komise před tím, než ses ty stal jejím předsedou? 
Já jsem nebyl v radě, tak nevím, co jim komise radila a zápisy z komise se zastu-

pitelům do rukou nedostávaly. Ale vím, že se řešila likvidace křídlatky, to vždycky ře-
šil RNDr. Skarka, který chodil s postřikovačem s účinnou látkou likvidovat křídlatku
zejména k řece. To byl projekt přes kraj, kraj nám na to dodával účinné chemické látky.

Jsi myslivcem a často přispíváš do obecního zpravodaje s články z této ob-
lasti. Snažíš se těmi články nějak vzdělávat?

Je to zacíleno spíše na osvětu o myslivosti, aby lidé věděli, že myslivci dělají i něco
pro přírodu. Myslivec je od slova mysliti, a myslivost tedy není jen o lovu. Má se sta-
rat o zvěř, chovat ji, aby byla zdravá a životaschopná její populace a pomáhat ji
v rámci možností přírody. Píši to proto, aby lidé věděli, co dělají myslivci přes rok,
tak jako se píše do Doberských listů o činnostech jiných spolků. 

Co konkrétně Tě na myslivosti baví?
Propojení s přírodou. Já jsem původně nechtěl ani lovit zvěř a dělal jsem si

zkoušky z myslivosti až později, než jsem si je mohl dělat. Baví mne na tom ten
vztah k přírodě, ta možnost jít do lesa si jenom tak sednout, podívat se a hlavně ro-
zumět zvěři, což mě odlišuje od běžného pozorovatele. Když jsem myslivcem
a mám znalosti o chování zvěře, tak je to mnohem zajímavější pozorovat, než kdy-
bych šel do lesa jen tak a nic o něm nevěděl. Takhle vím, že tam ten srnec je tak a tak
starý a proč se chová tak, jak se chová, proč vytlouká paroží, proč je zbarveno tak jak
je zbarveno. 

Můžeš něco říct o historii myslivosti v Dobré?
Dalo by se říci, že v Dobré má myslivost celkem velkou historii. Působil zde již

v 30. létech minulého století dr. Možíšek, kterému mimochodem patřila „doktor-
ská“ vila a ten se zabýval mimo jiné chovem bažantů a byl velkým propagátorem
myslivosti. Psal poučné knihy a snažil se o zlepšení populace bažantů. Je to v mys-
livosti celkem významná osobnost, na což můžeme být v Dobré hrdí. Byla to taková
renesanční osobnost, jako doktor byl zubařem, gynekologem a praktikem v jedné
osobě. Není také bez zajímavosti, že myslivci měli jako chatu Sýpku a starali se o ní
a pořádali tam různé akce. V těch dobách bylo ale myslivecké sdružení sdruženo
dohromady s nynějším Nošovickým sdružením. Poté se toto velké sdružení rozdě-
lilo. Ale toto jsem já osobně nezažil. Já jsem ve styku s Mysliveckým sdružení Vrchy
Dobrá–Pazderna od svých cca 15 let, kdy jsem začal chodit na hony jako honec
a později jako člen, až jsem si udělal myslivecké zkoušky. 

Co všechno musí myslivec dělat?
Tak první musí složit nějakou zkoušku, kde ověří znalosti z té myslivosti, aby se

vědělo, že ví, jak tu zvěř chovat, jak třeba vybírat slabé a nemocné kusy. A potom je
to o celoroční práci. Myslivecký rok nám začíná 1. dubna a končí 31. března násle-
dujícího roku a začíná to zase nanovo. Ta práce je rozmanitá. Od čištění krmelců
a jejich opravy a stavby nových, obhospodařovávání zvěřních políček, vyhánění
zvěře před kosením trávy a jetele, až po přikrmování v zimě a přípravu na to přikr-
mování (nejedná se o krmení), sušení letniny, sušení sena a průběrného lovu, kte-
rým se snažíme zkvalitnit tu populaci zvěře, protože se mají odlovit slabé a ne-
mocné kusy, které by nepřežily zimu, a mnoho jiných činností. Není to jenom
o lovu, ale i o starostech kolem toho. 
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Jaké je nejzajímavější zvíře, které jsi potkal?
Nejzajímavější je asi to, když člověk vidí stopy rysa, vlka a medvěda, ale naživo

jsem je ještě neviděl. 

Jaký je stav přírody a zvířat v okolí Dobré?
Není to nejhorší. Problémem je, že civilizačním tlakem je zvěř zatlačována a stre-

sovaná. 

Jaká konkrétní zvířata jsou tady v okolí?
Jsou zde srnci a srny, semtam tu přejde vysoká jako například jeleni. Prase divoké

tu taky občas přejde. Dále jsou zde lišky, zajíci, bažanti, semtam koroptve. No
a k tomu lasičky, kuny a někteří predátoři. Prostě klasická podhorská polní zvěř. 

Čemu konkrétně by se měli doberští občané vyhnout, aby neškodili místní
přírodě.

Někdy vidíme, jak po lesech a po loukách projede někdo na motorce. Toto je dost
zavrženíhodné. Protože tam může ležet srnče nebo zajíc, a on je přejede. Ale to asi
moc občanů nedělá. Někdy nám lidi pouštějí při procházkách psy na volno, a někdy
se po lese toulají kočky. Obojí plaší zvěř a zpěvné ptactvo. Kočka je velký predátor,
sežere malé zajíčky a plno zpěvných ptáků. Když je těch koček moc, tak je to na ptá-
cích poznat. A ti psi také, oni třeba nic neudělají té zvěři, ale proženou ji nebo jí jen
vystraší, a ona je stresovaná. Teď jsou srny plodné a když jsou stresované, tak mů-
žou potratit nebo samy zemřít. 

Jsi taky v Doberském občanském sdružení 3000, co to je za sdružení, jaké
jsou jeho cíle?

My jsme vznikli za cílem ekologické osvěty a pomoci se správním řízením. Je to
zájmové sdružení a hlavní je ekologie. 

Zařizovali jste už něco konkrétního?
Připravujeme projekty na letošek, uvidíme jestli dostanou podporu z Agentury

ochrany přírody a krajiny. Se školou a s myslivci jsme dělali osazení Klimánkové ol-
šiny, které by mělo ještě dále pokračovat. 

Můžeš uvést co to je za projekty, jaké v nich máte myšlenky?
Návrat původních prvků jako jsou meze, aleje a podobně do krajiny. 

Takže budete konkrétně něco sadit a vytvářet a podobně?
Pokud ta dotace vyjde, tak jo. Je to finančně náročné tyhle záležitosti, nejsme je

schopni sami financovat. 

Co by jsi v Dobré změnil?
Určitě je potřeba dodělat nějakou tu infrastrukturu a opravit centrum obce, to se

pořád jenom plánuje, zatím ale nedošlo k realizaci. 

Co máš zrovna v kapse?
Nůž a mobil. 

Kam chodíš v Dobré na pivo?
Někdy k Pantlíkovi a na zahrádku tam, někdy Cyklobar nebo na Sýpku. 

Kam se chodíš po Dobré procházet?
Většinou do lesa nebo někde na Vrchy či kolem řeky. 

Rozhovor vedl Petr Salamon



Oslava MDD — multifunkãní hfii‰tû
4. června 2011 do 14 hodin si přijďte užít odpoledne plné zábavy, her a soutěží

s odměnami — nebudou chybět nafukovací atrakce, balónky, opékání buřtů, disko-
téka. O občerstvení se tradičně postarají hasiči 

Srdečně zvou: Kulturní a sportovní komise při OÚ dobrá, skauti, hasiči

…Základní ‰kola Dobrá informuje
NAŠE EKOLOGICKÉ AKTIVITY…

Den Země
Den 29. 4. byl na naší škole ve znamení Dne Země. Pro 1. — 3. ročník připravovali

úkoly žáci ekologické výchovy. Prvňáci už jako tradičně vyráběli „recyklované ob-
rázky“, navlékali korálky z luštěnin, vyráběli paletky nebo si povídali o některých
známých zvířátkách. Druháci se dostali do včelího úlu a poslechli si hodně zajíma-
vého o včele medonosné. Na třeťáky čekal ve třídě Ferda Mravenec a oni s ním strá-
vili dopoledne v mraveništi. 

Pro žáky 4.—9. tříd byl připraven Den Země napříč školou. Jejich úkolem bylo spl-
nit aktivity na 10 stanovištích, například určování rostlin a živočichů, lovení ryb, tří-
dění odpadů na čas, stavění stanu a vázání uzlů, úkoly v PC učebně a v kuchyňce
Babky kořenářky, …

Na závěr tohoto dopoledne žáci pomalovali chodníky obrázky, kterými chtěli po-
zdravit naši planetu Zemi. 

Les v našem prostředí
Ve dnech 4.—5. května proběhl ročníkový projekt žáků šestých tříd. První den šes-

ťáci pracovali se dřevem a výsledkem byla malá hrací kostka. V počítačové učebně
si sestavili svůj třídní Keltský kalendář a třetí dílna v učebně s interaktivní tabulí
byla zaměřena na les a na vše, co s ním souvisí. 

Druhý projektový den se uskutečnil v terénu — na myslivecké chatě v Dobré
a v přilehlém lese. Součástí byla i zeměpisná terénní praxe zaměřená na základy
praktické topografie a orientaci v terénu, žáci určovali světové strany, pracovali
s buzolou a mapou obce Dobrá a orientovali se v okolní krajině. 

Voda v životním prostředí člověka
Ve dnech 10. a 12. května se usku-

tečnil ročníkový projekt pro žáky 7.
tříd. První část projektu proběhla
u řeky Morávky. Tady žáci zjišťovali
informace o řece, co tvoří koryto,
jaká je teplota vody a rychlost toku.
Zábavným, ale i zajímavým úkolem
bylo vyhledávat a pozorovat vodní
živočichy. A tak žáci pozorovali malé
parmičky, pavouky, vodoměrky,
bruslařky, pulce skokana, splešťuli
blátivou, a dokonce i raka. 
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Druhý den se odehrával
v prostorách školy. V info-
centru žáci kreslili horní,
střední a dolní tok řeky Mo-
rávky v měřítku 1:10 000,
v chemii filtrovali vodu
a také v učebně fyziky na ně
čekala spousta pokusů. 

Mgr. Květoslava Lysková,
garantka projektů

✿❀✿❀✿❀✿❀

PODĚKOVÁNÍ

Vážený pane předsedo, vážení členové mysliveckého sdružení,
chtěla bych vám všem touto cestou poděkovat za vaši záslužnou činnost, kterou

vycházíte vstříc žákům a pracovníkům Základní školy v Dobré. 
Školní vzdělávací program školy je zaměřen kromě jiného na ekologii. Snažíme se

v žácích pěstovat ekologické myšlení a snažíme se je vést k aktivní ochraně přírody.
Jsme rádi, že nám v našem úsilí již roky pomáháte. Na akce pořádané ve spolupráci
s vaším sdružením se vždy velmi těšíme a musím konstatovat, že patří mezi nejvíce
ceněné projekty ze strany samotných žáků. Již teď se děti z 1. stupně těší na Den
s myslivci, který již léta patří k závěrečným akcím školního roku. Jsem vděčná, že
jsme našli společnou cestu k tomu, jak vést naši mládež k ochraně přírody. 

Jsem si vědoma toho, že v dnešní hektické době, kdy jste vytíženi vlastní prací
a plněním povinností, musíte vynaložit spoustu volného času „navíc“, aby program
či naplánovaná akce proběhla dobře a byla pro děti zajímavá a poutavá. 

Pevně věřím a těším se, že spolupráce školy s myslivci bude pokračovat i v dalších
letech a že naši žáci budou na chvíle strávené v přírodě dlouho vzpomínat. 

Za všechny pedagogické pracovníky vám ještě jednou děkuji.
Mgr. Eva Nováková, ředitelka ZŠ Dobrá

Oslava Dne matek
U příležitosti oslavy Dne matek poděkovaly děti mateřské a základní školy ma-

minkám za lásku a péči krásnými písničkami, básničkami, pohádkami, hrou na
flétnu a tancem. Děti se snažily udělat maminkám radost a jejich úsměvy a potlesk
byl tou největší odměnou pro všechny. Mgr. Markéta Turoňová

Základní škola v Dobré je zapojena do soutěže Pětiboj Martiny Sáblíkové!
Skupina ČEZ s patronkou Martinou Sáblíkovou — naší nejúspěšnější rychlobrus-

lařkou v historii — zorganizovala soutěž pro žáky základních škol zaměřenou na
rozvoj sportovních dovedností. 

Soutěžit mohou školy, které se nejrychleji do soutěže přihlásily. Naše škola byla
mezi nejrychlejšími! Zařadili jsme se tak mezi 98 škol z celé republiky, jejichž žáci
budou do 9. června soutěžit v rámci hodin tělesné výchovy v pěti sportovních dis-
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ciplínách. Pro realizaci disciplín škola od ČEZu obdržela sportovní tašku s vybave-
ním — míče, stopky, kužely a další, které po skončení soutěže zůstanou škole k dis-
pozici. 

Jaký je časový plán? První kolo soutěže probíhá od 9. května do 9. června, koncem
června proběhne finále, kde se bude soutěžit o hodnotné ceny. Tři nejlepší školy si
budou moci od Skupiny ČEZ a Nadace ČEZ vybrat Oranžovou učebnu v hodnotě
600 000 Kč, Oranžové hřiště v hodnotě 400 000 Kč nebo Oranžové schody v hodnotě
200 000 Kč. Držme všichni našim sportovcům palce!

Mgr. Eva Nováková, ředitelka ZŠ Dobrá

Milí obãané Dobré
Jelikož zima už definitivně skončila,dovolte mi touto cestou vás informovat o čin-

nosti výjezdové jednotky SDH Dobrá za uplynulé období. 
Od října 2010 do dubna 2011 se naše jednotka zúčastnila 12 zásahů z toho 8 po-

žárů,2 technických pomocí a 2 cvičení. (viz. tabulka níže)
Ze sklonku roku,bych se rád zmínil především o požáru rodinného domku ve Voj-

kovicích. Naše výjezdovka se podílela na likvidaci požáru od brzkých ranních hodin
až do odpoledne. Ačkoli 5 jednotek z bezmála 30 hasiči dělalo maximum dům tak-
řka lehl popelem. 

V listopadu loňského roku jsme byli již po SEDMÉ povolání k požáru do areálu
bývalého dřevoskladu v Dobré, jelikož vím,že tyto požáry způsobuje (úmyslně či
z nedbalosti) určitá skupina nezletilců,rád bych apeloval především na jejich rodiče
ať se víc zajímají kde a jak tráví jejich ratolesti volný čas. 

Dále jsme v mrazivých dnech shazovali nebezpečné rampouchy ze střech obec-
ních budov či asistovali u dopravní nehody. 

K prvnímu letošnímu vyhlášení poplachu členům výjezdové jednotky došlo
27. ledna. Byli jsme povolání k požáru rodinného domu poblíž průmyslové zóny
Nošovice. Po příjezdu na místo se ukázalo,že se naštěstí jedná o cvičení pořádané
profesionály z Hyundaie. Poněvadž šlo o dům určený k demolici byl požár zcela re-
álný,při kterém jsme si vyzkoušeli situace z kterými se můžeme kdykoli setkat u ost-
rého zásahu. 

Na konec bych vás rád informoval o poslední události , ke které nás povolal ope-
rační důstojník krajského hasičského záchranného sboru. Jednalo se o požár trafo-
stanice na sluneční elektrárně ve Vojkovicích,kde se škoda vyšplhala na více jak 6—
miliónu korun. 

Mimo tyto mimořádné události se členové výjezdovky scházejí jednou týdně,kdy
provádí údržbu techniky,školení a výcvik jednotky atd. . 

Ačkoli se ještě nestalo,že bychom včas nevyjeli k zásahu,rádi by jsme posílili jed-
notku o nové,převážně mladší členy. Pokud by měl někdo z vás zájem se věnovat
této bezesporu zajímavé a užitečné práci,rádi tě mezi sebou přivítáme. Můžeš
buďto přijít kterýkoli pátek od 17 hod. do hasičárny nebo se ozvat našemu veliteli
panu Jiřímu Březinovi na telefonní číslo 724180663. 

Pokud se chcete dozvědět více informací jak k činnosti výjezdové jednotky tak
i celého sboru dobrovolných hasičů v Dobré navštivte naše webové stránky www.
sdhdobra. cz

Závěrem vám jednak přeji klidné prožití letních měsíců,ale hlavně,aby jste nepo-
třebovali naší pomoc. 
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Přehled výjezdů JSDH obce Dobrá za rok 2011
Evidovaných na operačním středisku Hasičského záchranného sboru ČR ve

Frýdku–Místku

Datum Typ události Místo události Popis události Technika
1 27. 1. Požár Nošovice 150 Prověřovací cvičení CAS—24Re
2 8. 2. Požár F—M , Slezská Požár slámy CAS—24Re
3 15. 2. Požár Dobrá , nad kinem Požár krbu v novostavbě CAS—

24Re
4 9. 3. Požár Dobrá 213 Požár sazí v komínu CAS—24Re
5 13. 3 Požár Dobrá 392 Požár suché trávy CAS—24Re
6 21. 4 Požár Vojkovice Požár trafostanice na sluneční elektrárně

CAS—24Re

Přehled výjezdů JSDH obce Dobrá za rok 2010
Evidovaných na operačním středisku Hasičského záchranného sboru ČR ve

Frýdku–Místku

Dat. Typ události Místo události Popis události Technika
1 4. 1. Požár Dobrá—bývalý dřevosklad Požár garáže CAS—

24Re
2 15. 1. Technická pomoc Dobrá—základní škola Odklízení

sněhu,rampouchů CAS—24Re
3 25. 1. Planý poplach Frýdek — nemocnice Signalizace EPS CAS—

24Re
4 1. 4. Taktické cvičení Vojkovice Dopravní nehoda—autobus

CAS—24Re
5 17. 5 —22. 5 Povodně,záplava,
déšť Dobrá č. p. 
573,70,405,576,500,860,
710,795,430,608,789,
803,777,230 Čerpání vody ze zatopených sklepů a kabelových kanálů. 
Monitoring řeka Morávka CAS—24Re
DA—12
6 2. 6. Technická pomoc Dobrá 111 Čerpání vody z laguny

před domem CAS—24Re
7 10. 6. Požár Dobrá — podlesí Požár černé skládky CAS—

24Re
8 23. 7. Technická pomoc Dobrá 549 Likvidace sršního

hnízda DA—12
9 16. 7 Technická pomoc Dobrá —u nádraží Odstranění

spadlého stromu CAS—24Re
10 21. 8. Požár Nošovice—Dymos Požár kontejneru CAS—

24Re
11 2. 9. Požár Lučina Požár rekreačního střediska CAS—24Re
12 22. 9. Prověřovací cvičení Hyundai Nošovice Požár ve sklepě

lisovny CAS—24Re
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S pozdravem za JPO SDH DOBRÁ Radek Hrabec, člen jednotky

Burza dětského oblečení
V sobotu 14. května 2011 proběhla burza dětského oblečení. Chtěla bych pochvá-

lit maminky, které se zúčastnily, oblečení měly opravdu hezky nachystané a chtěly
za něj skoro symbolické ceny. Také je třeba zmínit, že některé maminky věnovaly
oblečení na charitu a to se cení. 

Děkujeme také všem, kteří penízky přišli utratit. 
Těšíme se na vás na podzimní burze v ještě hojnějším počtu. 
Závěrem velké poděkování ženám z Klubu důchodců, které ochotně pomohly

s organizací. Za sociální komisi Barbora Velčovská

Výlet na KOTAŘ se vydařil
Sportovní komise Rady obce Dobrá uskutečnila v sobotu 14. 5. 2011 první z plá-

novaných jednodenních výletů do Beskyd. 
V 1. čísle nových Doberských listů jste byli pozváni na Kotař. Napoprvé se nás se-

šlo, bohužel, pouze šest. To však byl jediný malý zádrhel. Jinak se výlet po všech
stránkách mimořádně vydařil. Přestože se konal v ošidném termínu „Tří zmrzlých“
počasí nám přálo. Sluníčko celý den, teplota optimální, výhledy nádherné, parta
skvělá, občasné občerstvovací stanice. 

Na Kotaři pak výborná česnekářka, dršťková a produkt z Nošovic. 
Lehkých 10 km jsme zdolali v čase přiměřeném průměrnému věku účastníků —

61 let. Jeden nejmenovaný člen nám svými 74 roky silně průměr navyšoval. 
Závěrečné hodnocení akce proběhlo v Obecníku. To již venku lilo jako z konve, ale

my jsme byli v suchu. 
Další výlety se uskuteční někdy o prázdninách a pak na podzim. O jejich konání

se dozvíte vždy z Doberských listů. 
Srdečně vás zvou členové Sportovní komise a věříme v hojnější účast. 

Za Sportovní komisi Zdeněk Kafka

Vzdělávací kurz pro seniory
Z popudu Obecního úřadu Dobrá se uskutečnil ve dnech 2.—6. května 2011 vzdě-

lávací kurz základního ovládání a užívání osobních počítačů a platebních karet.
Kurzu, který probíhal v zasedací místnosti obecního úřadu, se zúčastnilo 8 členů
Klubu seniorů, 4 členové Klubu tělesně postižených. 

Lektorem byl pan Folwarczný, který nás účastníky kurzu, zábavnou formou se-
znamoval se všemi záludnostmi základního ovládání a užívání osobních počítačů.
Tento projekt proběhl v rámci projektu „Senioři komunikují“, a byl hrazen z Nadač-
ního fondu manželů Livie a Václava Klausových. 

Všem zúčastněným se kurz líbil a tímto chceme poděkovat obecnímu úřadu za
zajištění kvalitního vzdělávacího kurzu, za poskytnutí prostor v zasedací místnosti
a dodržování pitného režimu. Za zúčastněné Čeněk Juřica
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PODĚKOVÁNÍ
Chtěl bych tímto poděkovat paní ředitelce, paním učitelkám a všem zúčastněným

žáčkům naší mateřské školky za krásné vystoupení u příležitosti oslav Dne matek,
který se uskutečnil 4. května 2011 v Klubu seniorů. 

Za Klub seniorů Čeněk Juřica

Pavla Prőllová na Policejním Mistrovství Evropy v Paříži pátá 
V plně obsazené váze do 70 kg se tentokrát sešla reprezentační špička hned ně-

kolika judistických velmocí. V předkole soutěže nastoupila Pavla proti Němce a ne-
našla cestu, jak překonat pasivní způsob boje soupeřky. Ta se neprala a nepustila
českou reprezentantku do úchopu. „Zkusila jsem kombinaci a šáhla jsem soupeřce
na nohavici. (To se podle nových pravidel už nesmí.) Sice krásně spadla, ale já jsem
dostala za nepovolenou techniku trest, který znamenal prohru.“ V opravných bojích
naše trenérka porazila Belgičanku, Rakušanku a Angličanku, vše na seoinagu před
časovým limitem. Závěrečný boj o bronz přivedl Pavle za soupeřku Holanďanku.
Začátek souboje vypadal velmi slibně. Holanďanka dostala dva tresty a prohrávala
na juko. Několik vteřin před závěrem však naše judistka udělala chybu, která ji stála
bronzovou medaili. V práci na zemi se navíc zranila, takže souboj nedokončila. Páté
místo v tak prestižní a náročné soutěži je jistě mimořádným úspěchem. Jediným
medailistou osmičlenné výpravy se stal Tomáš Veselý z USK Praha. Blahopřejeme
k úspěchu a děkujeme za vzornou reprezentaci klubu a české policie. 

14



Jarní soustředění na Hukvaldech splnilo očekávání 
Ve dnech od 20. do 23. dubna 2011 za účasti více než 60. judistů a 5. trenérů, se

konal v areálu ZŠ Hukvaldy Judo camp. Díky tomu, že zájem našich členů o sou-
středění neustále roste, máme možnost a čas věnovat se našim borcům, kteří chtějí
v judu dokázat víc než ostatní. Přínosem každého soustředění je účast vybraných
borců z jiných oddílů. I na této akci byla hojná účast nováčků, kteří si vyzkoušeli, co
obnáší náročný trénink. Někteří se vzdají, jiní překonají těžké začátky a vydrží. Ná-
ročný trénink střídaly hry a soutěže v terénu, nádherné letní počasí nemělo chybu.
Zájemci měli možnost složit zkoušku na vyšší pásek, Zvýšení technického stupně
zvládlo 10. judistů. Pokoušelo se o to 18. našich svěřenců. Na závěr campu se konal
jako vždy judo turnaj. Někteří mile překvapili, na některých byla znát únava z poc-
tivého tréninku. Mobilní telefony byly zakázány, děti mnohem více komunikovaly
s vedením, nenašel se jediný uplakánek a všichni si akci užili. Přínosem soustředění
není jen judistický a fyzický růst, ale učení se samostatnosti, žití v kolektivu, kama-
rádství a dodržování daných pravidel. Školkařů to tentokráte zvládlo osm a byli
skvělí. Děkujeme všem trenérům, kteří odvedli perfektní práci, ne jen na tatami. Za-
jistili celodenní i večerní program pro všechny zúčastněné. Děkujeme paní Hrom-
jákové a Matyskiewiczové za skvělou stravu a účastníkům za skvělé výkony. 

Koncem dubna a začátkem května jsme se s úspěchem zúčastnili několika sou-
těží. Z Velké ceny Hulína jsme dovezli 7. zlatých, na Mezinárodní velké ceně Kro-
měříže vybojovalo našich osm chlapců a děvčat 5. medailových umístění. 

Velmi dobrý výkon předvedli naši nejmladší benjamínci a mladší žáci na Májo-
vém turnaji v Českém Těšíně.

Z vystoupení našich judistů měli trenéři jenom radost. Většina pozorně plnila je-
jich pokyny, což se také projevilo ve výsledku. Předvedli mimořádnou bojovnost
a fyzické nasazení. Je vidět že se našim mladým zvyšuje sebevědomí, což je samo-
zřejmě podloženo kvalitní přípravou a častou účastí na soutěžích. Troufáme si
zkoušet nové techniky a kombinace což sebou přináší pohlednější a hlavně efektiv-
nější judo. Zlepšuje se práce v boji o úchop, který vede k získání převahy nad sou-
peřem. 22 členů výpravy klubu vybojovalo 69. Soubojů, z toho 45 vítězně. Domů
přivezli 16 medailí, 4 bronzové, 5 stříbrných a 7 zlatých. Skvělou práci předvedli
Doberští Karolína Kubíčková, Denisa Štěr-
bová a David Holeček, kteří svým soupe-
řům nevěnovali jediný bod a přivezli zlaté
medaile. Parádní turnaj co se týče účasti
i počtu přivezených medailí! V celé výpravě
vládla vynikající nálada. Ze strany pořada-
tele výborná organizace. Všichni zúčastnění
závodníci si zaslouží poděkování za vzornou
reprezentaci, rodičům je třeba poděkovat za
ochotu i pomoc při dopravě dětí na závody
a zpět. Další zlato dovezli — Vendula Me-
cová, Petra Stachová, Filip Koloušek a Ondřej
Chlopčík. Stříbro — Viktorie Ondráčková,
Lucka Nytrová, Marek Spilka, David Picka
a Patrik Kučák. Bronz — Vojta Hronek, Adam
Andruško, Šimon Filipec a Tereza Mecová. 

Vít Jerglík se připravuje na Světový pohár
ve Styrcku. Budeme mu držet palce. 
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Kulečníkový turnaj Na Špici 2011
Již tradiční kulečníkový turnaj pořádaný v hostinci Na Špici proběhl letos za

účasti 14 velice kvalitních hráčů. Bohužel, někteří z hráčů neodehráli stanovený po-
čet utkání a museli být z turnaje vyloučeni. Po dvouleté nadvládě Zdenka Frisch-
toka se celkovým vítězem stal jeho bratr Vítězslav Frischtok. Tímto jen potvrdili
svou „frischtokovskou“ nadvládu v naší obci. Na druhém místě skočil Tomáš Piskoř
a třetí místo obsadil Luboš Vašut. Nejen hráči na druhém a třetím místě se budou
v příštím ročníku snažit ukončit „frischtokovskou“ éru. Letos poprvé se turnaj ko-
nal pod patronací a dotací Obce Dobrá. Mezi další sponzory patřili — Potraviny Ro-
manidis, Autoservis Janulek, fa Inspia Top, CK Foltour a další. Děkujeme tímto všem
sponzorům a hráčům za velmi kvalitní turnaj. 

Jiří Slovík, Luboš Vašut — organizátoři turnaje.

Červen měsíc myslivosti
Ne nadarmo byl vybrán červen jako měsíc myslivosti a ochrany přírody. V tomto

období se v naší krajině se vyskytuje velké množství mláďat jak savců, tak i ptáků.
Spatřit můžeme již srnčata, další vrh malých zajíčků, bažantí kuřata a mláďata vět-
šiny našich pěvců. Právě mláďata jsou nejvíce vystavena predačnímu tlaku a půso-
bení negativních vlivů člověka. V tomto měsíci také většinou probíhá první kosení
trávy, při kterém provádíme vyhánění zvěře z jetelin a luk, aby v době kosení nebyla
zvěř zalehnutá v trávě a traktor by ji snadno pokosil. Zajisté si všimnete „strašáků“,
kteří budou na loukách a kteří mají za úkol poplašit zvěř, aby se na nějakou dobu
z těchto prostor odstěhovala jinam, kde je bezpečněji. Tímto způsobem se snažíme
škody zejména na srnčí, zaječí a bažantí zvěři alespoň trošku omezovat. 

Pokud byste náhodou našli „opuštěné“ srnče či jiné mládě, ať jej ponechají na
místě nálezu. Srna se může nacházet nedaleko v obilí či vzrostlé řepce a brzy se pro
srnče vrátí. Nemusíte se obávat, že by jej opustila a nechala jeho osudu. 
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Aplikace pachových zradidel,
které jsme kolem cest v Dobré
a okolí rozmístili, není sice stopro-
centní, ale prozatím se dá říci, že
evidujeme menší počet zvěře sra-
žené automobily, což je dobré jak
pro myslivce, tak i pro motoristy.
Málokdo ví, že srážka v 60 kilomet-
rové rychlosti se srnčí zvěří může
být smrtelná i pro samotného ři-
diče. Bohužel se nám nepodařilo,
v době kdy se stavěl obchvat kolem
Dobré, prosadit oplocení celého
tohoto obchvatu. Proto je oplocená
pouze jeho část. 

V červnu nás čeká také každoroční péče o vysazený rezímek na hranici obcí Paz-
derna a Bruzovice a péče o další námi vysazené stromy a jiné porosty, aby nedošlo
k jejich zahlušení travinami a jinými rychleji rostoucími bylinami. Toto budeme na
některých porostech provádět spolu s žáky ZŠ Dobrá, tak jak jsme již psali v před-
chozím vydání Doberských listů. 

Rádi bychom vás opětovně upozornili, abyste nepouštěli své psí miláčky volně
a měli je na vodítku. váš pejsek nemusí zvíře nutně prohnat, stačí, že se dostane do

jeho blízkosti a ono ve svém pudu sebezá-
chovy rychle odběhne. Toto nesvědčí zejména
srnám, které v této době kladou svá mláďata
a také se může stát, že srnčí zvěř vběhne
přímo pod kola aut jedoucích po cestě, což ni-
kdo z vás určitě nechce. Osobně musím uvést,
že se toto zlepšuje a že mnozí z vás již pejsky
na volno nepouštějí za což velmi za myslivce
děkuji. 

Za MS Vrchy Dobrá–Pazderna
Mgr. Vítězslav Pantlík

1. turnaj o pohár severu ve stolním hokeji–‰prtci

Ostrava–Zábřeh dne 16. dubna 2011
K prvnímu turnaji v tomto roce zajížděli hráči B. H. C. Dobrá do Ostravy. Už se

v klubu objevily i nové tváře jako jsou Kamila Žvaková,Petr a Jan Hadaščokovi
a nechyběl ani Filip Křižák. Ti to nováčci si odbyli svou první premiéru na velkým
turnaji a nezahráli vůbec špatně. Klub ale táhli zkušení hráči jako jsou PETR
BRONCLÍK,JOSEF SVOBODA, MICHAL JEŽ a VITĚZSLAV FOLTÝN, jenž svými vý-
kony dotáhli mužstvo na 3. místo v tabulce. Do turnaje zasáhli i dva hráči
z Dobré,kteří ovšem nejsou členi našeho klubu ale zástupci sportovní komise obce
Dobrá LADISLAV HÁJEK a RENÉ KŘIŽÁK, jenž si chtěli vyzkoušet jak se hraje na
meziklubové úrovni. Nejlépe z našich nakonec skončil Petr Bronclík, který se umís-
til v první desítce. Jednu medaili nakonec do Dobré stejně vezeme postarala se o to
Martina Bronclíková, kde v kategorii žen získala už svou druhou bronzovou meda-
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ili což gratulujeme. Další pokračování turnaje,který se nazval o pohár severu se
bude konat druhým dílem ve Frýdku–Místku v sokolovně 28. května a věříme že
opět nastoupíme v silné sestavě a dokážeme že B. H. C. Dobrá bude patřit mezi
špičkové kluby republiky. 

Poslední 3. turnaj o pohár severu se bude konat před prázdninami, a to 18. června
a hostit tento turnaj bude klub B. H. C. Dobrá v multifunkčním sále nad školou.
Všechny srdečně zveme aby se přišli podívat kdo by chtěl i zahrát turnaj můžou hrát
registrovaní i neregistrovaní hráči. 

Pořadí klubů po 1. turnaji
Ostrava:

1. ŠPRTEC PARTYJA
1. OSTRAVA 26. 5
2. FUTURE 20. 5
3. B. H. C. DOBRÁ 18
4. CSVČ HAVÍŘOV 15. 5
5. DOBRÁ 6
6. KSH SEVER ZÁBŘEH 5. 5
7. DUHA WINGS 3

N O C  KO ST E L Ò
Římskokatolická farnost Dobrá vás srdečně zve na „Noc kostelů“, která proběhne

v pátek 27. května v kostele sv. Jiří v Dobré.

P r o g r a m :

17:30—17:40 zahájení „Noci kostelů“ hlasy zvonů
17:45—18:30 mše sv. 
18:30—19:30 vystoupení chrámového sboru pod vedením varhaníka Zdeňka Tesarčíka
18:30—21:00 možnost výstupu na kostelní věž s krátkým výkladem (rozpis viz. níže)
21:00—21:30 výklad o historii kostela sv. Jiří v Dobré, vedený kronikářem obce Rosti-

slavem Vojkovským, doplněný nyní o fotodokumentaci
21:30—22:30 vystoupení doberské scholy
22:30 závěrečná adorace

Po celou dobu trvání „Noci kostelů“ bude kostel přístupný všem návštěvníkům,
kdy mají možnost prohlídky celého kostela včetně kůru, sakristie a kaplí. Dále mají
možnost zeptat se na cokoliv, co je bude zajímat a co budou chtít vědět. 

V kostele budou přiblíženy jednotlivé období liturgického roku, a také výstava po-
hlednic kostelů Moravskoslezského kraje. 
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Během celého programu máte také možnost vpředu před oltářem rozsvítit svíčku
za blízkého člověka. K dispozici bude košíček, do něhož můžete vložit i své úmysly,
prosby i díky, za které se budeme modlit při závěrečné adoraci. 

Rozpis výstupu na kostelní věž:
18:30—18:45 první skupina;
18:45—19:00 druhá skupina;
19:00—19:15 třetí skupina;
19:15—19:30 čtvrtá skupina;
19:30—19:45 pátá skupina;
19:45—20:00 šestá skupina;
20:00—20:15 sedmá skupina;
20:15—20:30 osmá skupina;
20:30—20:45 devátá skupina;
20:45—21:00 desátá skupina.

Na kostelní věž se bude vycházet
zhruba po 15 minutách, ve sku-
pince čítající max. 12 lidí. 

Více informací naleznete na
www. nockostelu. cz. 

Srdečně zvou farníci z Dobré
a P. Bohumil Vícha

DOBRFEST OPùT V DOBRÉ
Dobrfest 

V sobotu 18. června bude v Dobré opět o kulturní prožitek vskutku postaráno fest,
připravuje se totiž 2. ročník doberského minifestivalu Dobrfest. Začínáme v 16 hod.
v areálu restaurace Cyklobar v Dobré. Za symbolické vstupné 30 Kč vystoupí kapely
Sto8, Ligotský Marras, The Snopl, Líhéň a samozřejmě i doberská Máma Mele Maso.
Zveme všechny k festovnímu prožitku.

Vloni byl náš kostel zpřístupněn v rámci »Noci kostelů«
poprvé. Návštěvníci na snímku si před výstupem na věž
prohlížejí krov a klenbu kostelní lodi.
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Fotosoutěž
Pro nadšence fotografování jsme připravili fotografickou soutěž na téma Krajina

a příroda Beskyd. Soutěž potrvá od 1. června do 31. srpna a její podmínky si mů-
žete přečíst na www. dobrakultura. cz., v připadě nedodržení podmínek nebudou
autorovy fotografie zařazeny do soutěže. Nejlepší snímky pak budou vystaveny
v restauraci Cyklobar. Fotografie posílejte na mail fotosoutez@dobrakultura. cz. 

Doberský kulturní spolek, o. s

MOJI MILÍ SKŘÍTKOVÉ, LESNÍ ŽÍNKY, VÍLY, BLUDIČKY,

ČARODĚJNICE, HEJKALOVÉ, LESNÍ DUCHOVÉ

A VŠECHNY ČARODĚJNÉ BYTOSTI LESA A ZEMĚ,

SRDEČNĚ VÁS ZVU NA OSLAVU

S VAT O J Á N S K É  N O C I ,
A TO V PÁTEK 24. ČERVNA 2011.

BUDEME HLEDAT KOŘEN MANDRAGORY, KVĚT ZLATÉHO

KAPRADÍ, KOUZELNÉ BYLINY,

BUDEME TANČIT KOLEM OHNĚ, REJDIT A VESELIT SE,

NEBOŤ NASTANE NEJDELŠÍ DEN V ROCE A JE TŘEBA ZAJISTIT SI

DOSTANEK SLUNCE ZÁŘE PRO NAŠI ÚRODU.

VŠECHNY VÁS SRDEČNĚ ZVE JEZINKA BEZINKA

Vážení a milí, protože letos v termínu pálení čarodějnic proběhla
v Dobré pouť, připravil pro vás Sbor dobrovolných hasičů Svatojánskou

noc. Přijměte tedy toto pozvání, podrobnosti hledejte od 17. června
na plakátovacích plochách obce. 

Těšíme se na hojnou účast rodičů s dětmi, babiček a dědečků, tetiček
a strýčků. 

O zábavu se postaráme, vy si nezapomeňte dobrou náladu a příhodnou
masku. 

Za Sbor dobrovolných hasičů v Dobré

vás zve starostka Ing. Ludmila Baranová, pro tentokrát Jezinka Bezinka
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ZMĚNA ORDINAČNÍ DOBY DĚTSKÉHO STŘEDISKA DOBRÁ
MUDr. Iva Kučerová
Pátek 27. května 2011 7.30—9.00 hodin

Žáci ze soukromé hudební výuky paní učitelky Miriam Dýrrové
zvou všechny milovníky dobré hudby na

Koncert ÏákÛ
Na koncertě zazní skladby z pohádek, reklamy, filmu, ale dále vám už

neprozradíme.  — PŘIJĎE SE PODÍVAT!
Dne: 15. června 2011

Kde: Ve společenském sále ZŠ Dobrá
V kolik: 17.00 hodin. 

Oznámení České spořitelny, a. s., pobočky v Dobré:
nový telefonní kontakt 

Tel.: +420 956 760 780
Fax.: +420 224 640 355

Zároveň připomíná její otevírací dobu: PO 8. 00—12. 00 13. 00—17. 00
ST 8. 00—12. 00 13. 00—17. 00
PÁ 8. 00—12. 00 13. 00—16. 00 

Renata Zářická, Česká spořitelna, a. s. pobočka Dobrá 230, 739 51

Stříhání psů v Dobré 
Nabízím stříhání pejsků,trimování,zastříhávání

drápků po domluvě
i možnost koupání čili kompletní péči o srst.

Mám dlouholeté zkušenosti s péčí o psy a jejich výcvikem.
Ráda v čemkoliv poradím. 

Objednávky na tel. 736 600 574
fa Lucie Bařinová  •  Dobrá 115  •  IČO: 87833026

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

NNNNaaaabbbb íííí ddddkkkkyyyy
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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!

PRODÁM STAVEBNÍ POZEMKY V k. ú. DOBRÁ U F–M
(Za bývalou budovou Policie ČR)

Pozemky o rozměrech — 490 m2, 569 m2, 638 m2, 742 m2

(Parcely 69/49, 69/50, 69/52, 69/53)

Elektřina, voda, plyn, kanalizace. 
Cena 795 Kč /m2 — dohoda možná 

Volejte — tel. 605 248 810
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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 16. června 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


