
Obrázky si připomínáme výběr z toho, co se událo v naší obci v uplynulém měsíci:
Návštěvníci při prohlídce věže u příležitosti „Noci kostelů“ (viz strana 11); naše
judistka Marie Dužíková „stříbrná“ v Maďarsku (strana 15); žáčci naší školky na
zájezdu v zoologické zahradě (strana 8).

obec Dobrá ãerven 2011
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VáÏení spoluobãané,
dovolte, abych vás pozval na jednání zastupitelstva obce, které se bude konat v pon-
dělí 27. června 2011 od 17 hodin ve společenském sále základní školy. Na programu
bude mimo jiné projednání závěrečného účtu hospodaření obce za minulý rok,
zpráva o inventarizaci majetku nebo zpráva o hospodaření Sdružení obcí povodí
Morávky. Zasedání zastupitelstva obce je veřejné.

Opětovně vás chci tímto požádat o trpělivost s tím, jak vás obtěžuje výstavba
splaškové kanalizace. Komunikace jsou nyní pouze provizorně opravené a to způ-
sobuje vyšší prašnost v letních měsících. V těchto dnech byla zahájena výstavba ve-
řejných částí přípojek a po jejich zhotovení budou provedeny konečné úpravy po-
vrchů, které nyní projednáváme se stavební firmou STRABAG, a.s.. Jen díky tomu,
že členové zastupitelstva schválili výstavbu veřejných částí přípojek z obecního roz-
počtu, tak budou všechny realizované během roku a obec může s dodavatelem při-
pravit detailní harmonogram oprav místních komunikací.

V minulých týdnech bylo v naší obci docela rušno a veselo, protože probíhaly
nejrůznější akce. Na hřišti proběhl „Dětský den“, v kostele sv. Jiří byla „Noc kostelů“
a myslivci přichystali slavnostní žehnání zvoničky a plastiky sv. Huberta. Chci
poděkovat členům sportovní a kulturní komise a také všem dobrovolníkům za je-
jich aktivitu a zájem, se kterým uvedené akce uvádějí do života. Také děkuji hasi-
čům a hasičkám za třídenní starost o malé i velké hasiče ze slovenské Ochodnice,
kterým se pobyt v naší obci velmi líbil, a určitě se k nám budou rádi vracet i v bu-
doucnu. 

A protože za několik málo dnů budou prázdniny a začne sezona dovolených, do-
volte, abych vám jménem všech zaměstnanců obecního úřadu popřál krásné a slu-
nečné léto, a mnoho hezkých zážitků. Ing. Jiří Carbol, starosta obce

Spla‰ková kanalizace — vefiejné ãásti pfiípojek
V návaznosti na ukončené výběrové řízení na dodavatele veřejných částí kanali-

začních přípojek budou v nejbližších dnech započaty práce s tímto související. Do-
davatelská firma zajišťuje nutná vyjádření správy sítí a podle jejího vyjádření by ne-
mělo již nic bránit tomu, aby byly práce započaty v uvažovaném termínu a pokra-
čovaly dle harmonogramu s dokončením v červnu 2012.

V souvislosti s realizací stavby „Splašková kanalizace — II. etapa“ bychom chtěli
upozornit všechny občany dotčené stavbou, aby urychleně podávali své žádosti
o povolení stavby domovní přípojky pracovníkům zdejšího stavebního úřadu. 

Členové investiční komise při radě obce již prošli všechny místní komunikace
stavbou dotčené a nyní budou posuzovat jednotlivé silnice podle jejich stávajícího
stavu (po realizaci výkopu hlavního řadu), po důkladném zvážení rozhodnou, v jaké
podobě předloží materiál ke schválení radě obce — doufáme, že postupy při ko-
nečné úpravě povrchů místních komunikací budou navrženy v souladu s interními
„předpisy“ komise, ponesou známky objektivity při posuzování a v neposlední řadě
budou dbát na potřebnost (i frekvenci využívání) té které místní komunikace.

Závěrem se sluší poděkovat panu Ing. Lukáši Foltýnovi, který dlouhé měsíce
velmi zodpovědně vykonával technický dozor investora (obce), ale z osobních dů-
vodů požádal vedení obce o ukončení smluvního vztahu. Novým dozorem inves-
tora byl v rámci výběrového řízení vybrán pan Miloš Kopecký. 
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Územní plán obce Dobrá
V minulém vydání Doberských listů jsme zveřejnili informaci o tom, že některé

obce Sdružení obcí povodí Morávky (SOPM) zvažují společné kroky při zpracová-
vání svých nových územních plánů (tyto mají všechny obce a města realizovat do
konce roku 2015). S politováním musím nyní oznámit, že společná aktivita hned
v úvodu „ztroskotala“. Ne vinou některé z obcí a její snahy jít svou vlastní cestou, ale
zjištěním výše nákladů na pořízení jednotlivých územních plánů obcí pod společ-
nou hlavičkou. Katastry obcí Vyšní Lhoty, Morávka, Raškovice, Pražmo a Dobrá, po-
tažmo požadavky jednotlivých obcí na některá specifika (vycházejí z nutnosti ře-
šení současných problémů v různých oblastech života obcí — v případě naší obce
se jedná zejména o dopravní řešení „křižovatky nad bývalým kinem“) daly za vznik
předpokládané celkové částce za pořízení téměř 5 mil. korun. Z tohoto důvodu se
obce rozhodly spolupráci ukončit a pořízení jejich územních plánů bude zcela sa-
mostatné. Důvodem byla opravdu vysoká cena — ta totiž určuje způsob postupu
při výběru dodavatele na zpracování a její výše by nás nastavila do režimu Evropské
unie (limit pro „pouze“ český způsob výběrového řízení je v těchto případech dán
částkou max.do 4,2 mil. Kč) a tento model je finančně i časově tak náročný, že by-
chom daný termín roku 2015 nemuseli ani stihnout.

Z výše uvedených informací vyplývá, že obecní úřad vyzývá občany — žadatele,
kteří hodlají požádat o změnu stávajícího územního plánu, nechť tak učiní. V příš-
tím čísle DL bude stanovena lhůta pro podávání žádostí.

Náv‰tûva slovenské obce Ochodnica — „Folklorní tradiãní
slavnosti a v˘stava dûtsk˘ch v˘tvarn˘ch prací“

2.—3.ãervence 2011
Zpravidla se o akcích dočtete až po jejich skončení a seznámíte se s tím, jak pro-

bíhaly a čím byli účastníci okouzleni nebo zklamáni. Tentokrát jsem zvolil poněkud
odlišnou formu sdělení. Ne, nejedná se o reklamu uvedené akce, která je dalším díl-
kem do skládačky s názvem Československá přeshraniční spolupráce, ale o vyjá-
dření poděkování všem těm našim občanům, kteří ani na chvíli nazaváhali a o tuto
akci projevili zájem. Nutno zdůraznit, že se jedná o nebývalý zájem, přesto si dovo-
lím zde uvést, že místa ještě k dispozici jsou, jen je třeba se přihlásit na obecním
úřadě… ale pěkně pomalu — co účastníky čeká a jak je zájezd na „Folklory“ konci-
pován? V sobotu 2. července je plánovaný odjezd kolem 13 hodin. Naše občany čeká
slavnostní přivítání, ubytování, následovat bude společenské posezení a den bude
zakončen taneční zábavou v ochodnickém kulturním domě. V neděli ráno (8.30
hod.) odjedou z Dobré směrem do Ochodnice dva autobusy. V jednom z nich bude
spolu s námi cestovat i soubor Ostravička. Důvod je jednoduchý — naše obec svou
folklorní historii a ani současnost prostě a jednoduše nemá, proto jsme se rozhodli
oslovit manžele Novákovy a ejhle, podařilo se a Ostravička bude na tu první čer-
vencovou neděli tak trošku „naše“ a bude reprezentovat „náš neexistující“ folklor.
Možná namítnete, že to není vhodné řešení, že neměl jet tím pádem žádný soubor,
když jej v Dobré nemáme..ale je to věc názoru, Ostravička jede a kdo je jiného ná-
zoru, může si pořídit historický kroj a začít budovat moderní historii folklorních
souborů v Dobré. Nedělní program v Ochodnici je následující : po příjezdu a přiví-
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tání se koná mše v tamějším kostele, po ní bude vypraven tradiční průvod, jejímiž
účastníky budou ne jen soubory, ale také všichni hosté festivalu a po poledni se
v amfiteátru rozezní první tóny písní a roztančí nohy členů souborů.

Všem přihlášeným účastníkům za projevený zájem děkujeme a přejeme jim
(i nám ) příjemně prožitý první červencový víkend v malebné obci našich přátel.
V náročném programu se jistě najde prostor i k návštěvě Výstavy dětských výtvar-
ných prací — po ,dohodě s paní učitelkou Jaroslavou Matyskiewiczovou budou díla
některých našich žáků s předstihem přepravena do Ochodnice, aby tam mohla být
vkusně naaranžována a potěšila oko i srdce všech návštěvníků. Těšíme se...

Poznámka : Časy všech odjezdů budou upřesněny, místo je vždy shodné — z par-
koviště před budovou Obecního úřadu v Dobré.

Mohlo by vás zajímat…
…nedávno se na Magistrátu města Frýdku–Místku konalo jednání, které mělo

vnést jasno do plánované rekonstrukce železniční trati Frýdek–Místek—Český Tě-
šín. Závěry z jednání by si — podle důležitosti vlivu stavby na naši obce a její občany
— zasloužily samostatný článek, ne však v tuto chvíli, ne pod dojmem a v návaz-
nosti na závěry tohoto jednání. Proč? Odpověď je jednoduchá : zatímco stavba byla
před několika lety prioritou, nyní získala nálepku „neprůchodná“. A z tohoto dů-
vodu se ani neobjevuje v zásobníku akcí plánovaných Správou železniční dopravní
cesty (SŽDC) do roku 2015. V některých z dalších vydání DL se dočtete více po-
drobností, které osvětlí důvod oné „neprůchodnosti“.

…v úvodních dnech měsíce června bylo dokončeno výběrové řízení na pozici ře-
ditele/ředitelky Mateřské školy v Dobré. Výběrová komise se seznámila s návrhy
koncepce rozvoje příspěvkové organizace, které podaly čtyři účastnice konkurzu.
Po psychologických testech a následném osobním pohovoru s jednotlivými ucha-
zečkami komise navrhla pořadí a předložila jej radě obce k posouzení. Rada obce
poté jmenovala do funkce ředitelky Mateřské školy v Dobré paní Janu Bódisovou
s nástupem od 1. července 2011.

Podûkování
Během krátkého období se událo v životě naší obce opravdu mnoho zajímavého.

Za přípravou a realizací všech akcí a aktivit jsou lidé, naši sousedé, kteří neváhají
obětovat svůj volný čas obci, nesou tak prapor i za ostatní — není jistě všem dnům
konec a myslím si, že i další naši spoluobčané najdou cestu a přidají se ke všem těm,
kteří se podíleli na hladkém průběhu akci a kteří si zaslouží dík.

Koncem května se v rámci příhraniční spolupráce starali naši hasiči (mladší
i starší) o děti z Ochodnice. A postarali se vskutku náramně a poděkování patří sta-
rostce SDH paní Ludmile Baranové a mnoha dalším hasičkám a hasičům. Sloven-
ské děti odjížděly spokojené a dobře naladěné a jistě vzpomínají na skvělou stravu
během pobytu. O tu se postaraly paní Radka Weissmannová a Olinka Mužná. Sou-
částí programu byla návštěva hasičského polygonu v Místku — tady vše vzorně za-
řídil pan Jan Krupa, náš občan. Všem patří velký dík.



Obec se rozhodla využít nový sál v co největší a nejširší míře a také co nejčastěji.
Někdy stačí málo a zavítá do obce hvězda. Ne ta nebeská, ale folková — díky za
zprostředkování, podíl na organizaci a výzdobu zcela jistě patří panu Vladimírovi
Novákovi. Přestože není členem kulturní komise, dokázal nakonec najít společnou
řeč s jejími členy, a to vše vedlo k finálnímu prospěchu celé věci. Při příštích akcích
podobného typu by to mělo být již jen lepší. Díky moc všem. 

Úvod června bývá tradičně zasvěcen našim nejmenším. Letošní Den dětí se stal
prubířským kamenem pro dvě naše komise a většinu jejich členů. Přípravu nepod-
cenili a ukázali, že organizace Velké Doberské nebude znamenat žádný problém —
všem lidičkám patří uznání a poděkování. A na závěr malá poznámka… k Velké Do-
berské 2011 a její organizaci se začneme společně scházet ještě na konci června. 

Mgr. Milan Stypka, místostarosta

Právní poradna
pro občany obce Dobrá se uskuteční ve středu 13. 7. 2011 od 16 hodin v budově

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

UPOZORNùNÍ OBâANÒM

POPLATEK ZA ODPADY JE SPLATNÝ DO 31. 8. 2011
Poplatek za odpady — sazba poplatku pro fyzickou osobu činí 440 Kč
— děti do 15 let včetně — ve výši 50 % sazby
— občané od 80 let věku včetně — ve výši 50 % sazby
Číslo účtu: 168 197 5309/0800
VS: 1337 + čp.

SVOZ POPELNIC ve dnech 4. a 5. 7. 2011 bude zajištěn obvyklým způsobem.

Letní brigáda pro studenty
Také v letošním roce, po předcházejících dobrých zkušenostech, připravujeme

letní brigádu pro studenty, kteří dovršili 15. rok věku, nemají víc jak 18 let a trvalý
pobyt mají v obci Dobrá.

Brigáda bude probíhat pouze v měsíci červenci a to od 11. do 29. 7. 2011 (celkem
3 pracovní týdny), proto zřejmě uspokojíme jen ty nejrychlejší zájemce.

Tak jako v uplynulých letech se bude jednat o práce spojené s údržbou majetku
obce, např. úklid veřejných prostranství, natěračské práce apod.

Pokud máte v tomto termínu o brigádu zájem, doručte na podatelnu Obecního
úřadu Dobrá nejpozději do 30. června 2011 do 12.00 hodin přihlášku, která musí
obsahovat jméno a příjmení studenta, datum narození, číslo zdravotní pojišťovny,
adresu, telefon popř. e–mailovou adresu, souhlas zákonného zástupce s brigádou
včetně podpisu zákonného zástupce.
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Základní ‰kola Dobrá informuje
Celostátní finále Kinderiády v Praze 4.—5. 6. 2011

V pondělí a úterý 4. a 5. června vycestovali nejlepší sportovci 1. stupně na celo-
státní finále lehkoatletické soutěže KINDERIÁDY do Prahy. V úterý 7. 6. se utkali
s výběrem sportovců 1. stupně z celé České republiky. V jejich sportovním snažení
je přišli podpořit i známí atleti Tomáš Dvořák a Ludmila Formanová.

V celostátní konkurenci sice doberští reprezentanti nevyhráli, ale předvedli skvělé
výkony. Největšího úspěchu dosáhl Filip Tomančák z 2. A, který ve skoku do dálky
vybojoval 2. místo a svým výkonem 184 cm zaostal za nejlepším skokanem o jediný
centimetr. Taktéž v celkovém hodnocení chlapců druháků vybojoval 2. místo.

O úspěchu naší pražské atletické anabáze rozhodla tato jména: Jakub Šaněk
a Petra Pavlásková z 5. ročníku, Simon Křižák, Karolína Kubíčková a Lucie Po-
hludková ze 4. třídy, třeťáci Jana Swierkošová, Kamil Kisza a Tomáš Valošek a ko-
nečně Denisa a Filip Tomančákovi z 2. ročníku.Všem sportovcům děkujeme za
vzornou reprezentaci a Filipovi ještě jednou blahopřejeme k jeho fantastickému vý-
sledku. Mgr. Radmila Jelínková (trenérka a vedoucí družstva), Mgr. Jan Lörinc

ČEZ Street Hockey 2011
Jako každý rok se i letos naše škola pokusila kvalifikovat na největší florbalový tur-

naj v regionu — ČEZ Street Hockey. Do kvalifikačních bojů se přihlásilo 222 druž-
stev z Olomouckého, Vsetínského a Moravskoslezského kraje. Florbalovou hokejku
v kvalifikačních zápasech tak uchopilo na 7000 žáků. V oblastních kolech družstvo
naší školy ve složení Ondřej Fojtík, Matěj Vláčil, Marcel Stříž, Tomáš Piskoř, Mar-
tin Šimík a Marek Hrabec suverénně rozdrtilo týmy Starého Města a Dolních Do-
maslavic.

Po pětiletém úsilí se tedy konečně doberští žáci dokázali probojovat až do Vel-
kého finále v ostravské ČEZ Aréně, které se konalo 28. dubna. Účast mezi šedesáti 



čtyřmi nejlepšími týmy tří
krajů poskytla našim chlap-
cům mnoho sportovních zku-
šeností. Odnesli si řadu spon-
zorských dárků, a přestože
celkově nezvítězili, všichni do
jednoho byli nadšeni krásnou
atmosférou turnaje prosyce-
nou duchem fair play. Našim
florbalistům blahopřejeme
a děkujeme za vzornou repre-
zentaci školy a šíření sportov-
ního jména obce i za řekou
Morávkou. Těšíme se na další
ročník. 
Mgr. Jiří Šmahlík (trenér a ve-
doucí družstva), Mgr. Jan Lörinc

Atletický čtyřboj družstev ve Frýdku–Místku
V pátek 20. května se na Atletickém stadionu Slezanu F–M uskutečnily okresní at-

letické závody žáků ve čtyřboji družstev. Naši školu reprezentovaly dva týmy —
mladší žáci a mladší žákyně. Mladší žáci se umístili na 7. místě, mladší žákyně do-
konce v konkurenci jedenácti družstev vybojovaly pěkné 3. místo. Na tomto místě
musíme vyzdvihnout především vynikající výkony Adély Březinové, žákyně 7. B,
která měla lví podíl na úspěšné účasti týmu mladších žákyň. Všem našim atletům
za vzornou reprezentaci školy a obce děkujeme. 

Mgr. Jiří Šmahlík (trenér a vedoucí družstva), Mgr. Jan Lörinc

Krásný úspěch doberských barev
V minulém čísle jsme vás informovali o účasti doberských žáků v Pětiboji Martiny

Sáblíkové organizovaném skupinou ČEZ. Naší škole se podařilo kvalifikovat až do
samotného finále, které se konalo v pátek 17. června na fotbalovém stadionu v Dří-
teni. S hrdostí a slzou v oku můžeme všem doberským patriotům oznámit, že dresy
s kozlem na prsou bojovaly statečně a získaly 6. místo v rámci celé České republiky. 

Velkou individualitou našeho týmu byl žák 9. C Jan Krištof, který v jedné z dis-
ciplín — hodu na házenkářskou branku — vybojoval první místo. Své dovednosti
však dokázali prodat i další reprezentanti — Adéla Březinová, Lukáš Janulek a Ve-
ronika Prokopová. Tito sportovci svými výkony získali pro naši doberskou školu
4000 korun na nákup tělocvičného vybavení. Blahopřejeme a věříme, že i příští
školní rok se ponese v duchu sportovních úspěchů. 

Závěrem ještě musíme připomenout, že už ve školním kole získal zvláštní cenu
Filip Tomančák z 2. ročníku za mimořádný výkon ve své věkové kategorii. Domů si
odnesl poukázku na výběr sportovního zboží v hodnotě 500 korun. 

Jitka Drabinová (trenérka a vedoucí týmu), Mgr. Jan Lörinc

Poděkování paní učitelce Jiřině Zachníkové
Vážená paní učitelko,
všechny děti i rodiče Vám chceme touto cestou vyjádřit velké díky. Jsme rádi, že

jste naše děti vedla od prvních krůčků na zdejší základní škole zrovna Vy. Je nám
líto, že už dále s námi nebudete pokračovat. Tato zkutečnost nás ale vede k ohléd-
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nutí a konstatování, že jste jim dala velmi pevný základ pro další cestu základní ško-
lou a životem a že jste udělala velmi mnoho pro jejich výchovu. Naše děti i my ro-
diče Vám mnohokrát děkujeme a přejeme mnoho úspěchů v práci, hodně štěstí , ale
hlavně pevné zdraví. 

Děkujeme Rodiče a žáci 3. A třídy Základní školy v Dobré

ZPRÁVIâKY Z NA·Í MATE¤SKÉ ·KOLIâKY
Máme zde již první letní dny, kvapem se nám blíží nejkrásnější období roku pře-

devším pro naše ratolesti — tedy prázdniny, ale my si ještě krátce připomeneme ak-
tivity a významné události naší MŠ.

SVÁTEK MATEK V NAŠÍ MŠ
Začátek měsíce května probíhá již tradičně v naší MŠ besídka ke Dni matek.
Také letos tomu nebylo jinak. Děti všech čtyř tříd si pro své maminky (a nejen pro

ně), připravily veselá pásma plná básniček, písní, tanečků i dramatizací pohádek.
Děti ze Sluníček také pro své maminky upekly společně s paní učitelkami sladké po-
hoštění, pro třídu Broučků napekla úžasné zákusky paní Rehwaldová, za což jí moc
děkujeme. Besídka měla ve všech třídách hojnou účast, maminky si našly čas přijít
se podívat na své děti a posedět i popovídat si společně s ostatními maminkami. 

VÝLET DO ZOO
Letos nám po dlouhé době počasí přálo, a proto se nám podařilo uskutečnit výlet

do zoo. Děti se nejvíce těšily na malou slonici, která se nedávno narodila, a byla moc
roztomilá při společné procházce se svou maminkou. Velký ohlas u dětí měly také
opičky, které si z nás občas dělaly i legraci.

Lev jako král všech zvířat si u dětí vysloužil náležitý respekt už svým přísným vý-
razem. Zpáteční cestou vláčkem si děti připomněly, která zvířátka v zoo viděly.

Výlet si děti náležitě užily a při návratu do MŠ nadšeně líčily své dojmy již čekají-
cím rodičům.

HLEDÁNÍ POKLADU
Jako dárek ke Dni dětí jsme letos dětem připravili hledání pokladu, jehož cíl děti

samozřejmě neznaly, děti musely jít po předem vytyčených praporcích.
V průběhu hledání pokladu děti plnily nejrůznější úkoly, jako například skákání

panáka, děti poslouchaly zpěv ptáků, hledaly strom „bonbónovník“, poznávaly zví-
řátka na obrázcích, pojmenovaly správně dopravní značky, procvičily si chůzi po
nakreslené čáře…



No a na konec určitě nesmělo
chybět hledání pokladu, každá
třída postupně hledala ten „svůj
poklad.“ A samozřejmě, že jej taky
všechny třídy našly — nadšení dětí
bylo veliké. O poklad se děti poc-
tivě rozdělily.

Po krátkém občerstvení se děti
vydaly zpět do MŠ na oběd, neboť
po dlouhém hledání pokladu dě-
tem náležitě vyhládlo.

Mgr. D. Dvořáčková,
učitelka MŠ

HO¤Í, MÁ PANENKO!
Od pátku 20. května do neděle 22. května proběhl v rámci česko–slovenské pře-

shraniční spolupráce víkend plný soutěží, her a zábavy, pod titulem „HOŘÍ, MÁ PA-
NENKO!“. Naši obec navštívili žáci Základní školy v Ochodnici, ke kterým se připo-
jily také děti z naší obce. V pátek v odpoledních hodinách přijel autobus plný slo-
venských dětí spolu s doprovodem tří chlapů. K nim se přidaly děti z Dobré a bylo
nás dohromady požehnaně. Na multifunkčním hřišti všechny přivítal pan starosta
spolu s místostarostou naší obce a rovněž vedení z obce Ochodnica proneslo pár
slov. No, a tím to všechno začalo.

Děti jsme rozdělili do 6členných skupin a zahájili jsme oficiálně ČESKO–SLO-
VENSKOU OLYMPIÁDU. Prvním úkolem pro děti bylo vymyšlení názvu jejich sku-
pinky spolu s určením „BOSSE“, tedy jakéhosi tiskového mluvčího. Moc práce jim
to nedalo a rozešli se plnit disciplíny, kterých bylo celkem 10. Počasí nám ovšem ne-
přálo a byli jsme nuceni přeběhnout asi na dvě hodinky do společenského sálu ve
škole. Tam se děti zabavily společenskými hrami, většina z nich využila tuto mož-
nost a seznamovali se navzájem. Byly to příjemné chvíle strávené v kulturním pro-
středí, na řadu přišel také stolní tenis, při kterém byla vskutku legrace. Paní ku-
chařky nám připravily vynikající večeři a potom hurá na hřiště dokončit započaté.
Největším oříškem bylo pro všechny zorientování mapy za pomocí buzoly a určení
azimutu. Na závěr večera si děti opekly párky u táboráku a šlo se spát.

V sobotu nás čekal náročný program. Ráno po snídani jsme vyrazili do Frýdku–
–Místku na Pavlíkovu ulici do areálu Hasičského záchranného sboru. Profesioná-
lové nás již očekávali, rozdělili nás do skupinek, řekli nám pár slov o bezpečnosti,
kterou musíme v areálu dodržovat a také o tom, jak se máme chovat, kdyby musela
jednotka vyjet k požáru či jiné záchranné akci. Pro děti to bylo dopoledne v říši divů.
A to doslova i do písmene. Jenom namátkově vám vyjmenuji pár zajímavostí, které
si mohli na vlastní kůži vyzkoušet. Bylo to například stříkání vodou z tlakové hadice,
byli zvednuti do výšky v koši výsuvné plošiny, která má maximální dosah 32m, v za-
dýmené tělocvičně se vzájemně hledali kamerou s termovizí, vyzkoušeli si výstup
po nekonečném žebříku, mohli si zaběhnout na běžícím páse, který jim obsluha dle
fyzických možností dětí zrychlovala nebo zpomalovala, absolvovali prolézání cvič-
ného polygonu, pro velké nadšení mnozí i několikrát, a někteří měli to štěstí, že byli
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spuštěni z výšky tří pater v záchranném sedáku na laně. To byla jízda! Tři hodiny
uběhly jako voda a autobus již netrpělivě čekal, aby nás vrátil zpět do Dobré. 

Po vynikajícím obědě jsme měli pro děti připravený branný pochod z Dobré přes
Vrchy do Horních Domaslavic, do areálu tamního hasičského sboru. Jednotlivé sku-
pinky vždy vedl jeden z našich dospělých hasičů tak, aby nikdo nezabloudil a také
aby děti poctivě plnili úkoly, které na ně na trase čekaly. Bylo jich celkem 8, mezi
nimi namátkou třeba poznávání stop zvířat, listů stromů, střelba ze vzduchovky,
české děti luštily slovenská slova a naopak. Naše děti nedokázaly přeložit například
slova oblička, lienka a morka. Když se nakonec dozvěděly pravý význam slov, spo-
lečně jsme se zasmáli. Do cíle došli všichni v pořádku, poslední doběhli již s deštěm
v patách. Ale počasí se umoudřilo, posílili jsme se čerstvě usmaženými řízky a mohli
jsme dále pokračovat. 

Ani vedení obou obcí jsme nenechali jen nečinně sedět a vyzvali jsme je také k zá-
polení. Starostové obou obcí se snažili v co jak nejkratším čase nasoukat do hasič-
ských záchranných obleků. My kolem jsme se váleli smíchy, oni v potu tváře zápa-
sili a díky mocnému povzbuzování našich dětí vyhrál pan starosta Dobré — Jiří Car-
bol. Ani místostarosta —Milan Stypka — nezůstal v pozadí, soutěžil v chůzi na chů-
dách se svým slovenským protějškem. Tam už se nám tak dobře nedařilo, ale čest
jeho snažení. No a třešničkou na dortu byl pokus paní radní Drahomíry Gongolové,
která porazila v chůzi na chůdách učitele tělesné výchovy z Ochodnice. No, po-
drobnosti zjistíte u těch, kteří tam s námi byli. Bylo veselo, a milo, břicha nás od
smíchu bolela a sobotní odpoledne i s večerem uteklo jako voda. Na závěr bylo vy-
hodnocení páteční olympiády a sobotního pochodu. Vítězové byli obdarováni di-
plomy pro vzpomínku a věcnými dary. Byl také vyhlášen král střelců, kterým byl
kluk ze Slovenska. Jeho terč svědčil o tom, že mušku má přesnou. Unavené dětičky
nasedly do autobusu a hurá do postele. Víkend totiž ještě neskončil a bylo třeba na-
brat síly na neděli. 

Nošovičtí hasiči pořádali v neděli soutěž o pohár starosty obce v hasičským dis-
ciplínách spolu s memoriálem pana Ladislava Kunčického. Ráno přijeli vedoucí
oddílu mladých hasičů z Ochodnice, aby mohli svoje družstvo podpořit v jednotli-
vých disciplínách. Do soutěží se zapojili jak hasiči, tak i ostatní děti a nadšení ne-
bralo konce. Zlatým hřebem víkendu bylo, když slovenští hasiči vyhráli 1. místo
a za hranice si odvezli putovní pohár!! „Za rok přijedeme pohár obhájit“ — to byla
slova, se kterými se zahraniční hosté v Nošovicích loučili. Ani naši nepřišli zkrátka,
obsadili 3. místo. Všem vítězům jsme poblahopřáli a už na nás čekal oběd ve školní
jídelně.

No a co na závěr? Z rukou pana starosty Jiřího Carbola byly dětem předány me-
daile za jejich píli a snahu, za jejich nadšení a disciplínu, za to, že víkend strávili
s přáteli u her a u sportu, nikoli doma u televize či u počítače. Medaili dostal i náš
pan starosta a v neposlední řadě také slovenský doprovod dětí. Všichni jsme si při-
pili z poháru, který slovenští přátelé naplnili dětským šampaňským, naposledy
cvakla spoušť fotoaparátu při společném snímku a autobus se pomalu začal plnit
slovenskými dětmi. Když se dveře zavřely za posledním z nich, zamávali jsme jim na
cestu, naše děti se znaveně rozešly domů a my dospělí na pivo.

Díky dotačnímu titulu přeshraniční spolupráce jsme mohli tento víkend pro děti
od nás a z Ochodnice připravit. Akce to byla náročná jak na organizaci, tak na čas.
Chci poděkovat všem Dobrovolným hasičům z Dobré za jejich čas, úsilí a za jejich
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pomoc při přípravě a realizaci, také za upečené dobroty pro děti. Hasičům z Hor-
ních Domaslavic děkujeme za možnost využití jejich areálu. Vedení obce patří dík
za to, že nám nechali volné ruce a víkend proběhl dle našich představ. Hnacím mo-
torem pro naši práci je spokojenost dětí, jejich nadšení v očích, uznalé reakce ro-
dičů dětí, které s námi víkend strávily, obdiv a díky od slovenských přátel, které ne-
braly konce a v neposlední řadě také blahý pocit z dobře odvedené práce. 

Nakonec mám vzkaz pro všechny děti, které tuto šanci nevyužily. Připravili jste se
o skvělé zážitky, o medaile, o legraci a o nové přátele. Pokud bude nějaké příště, tě-
šíme se na vás. Za Sbor dobrovolných hasičů v Dobré Ing.Ludmila Baranová

ANI DÉ·Ë VESELÍ NEZKAZIL
V sobotu 4. 6. 2011 na multifunkčním hřišti oslavily děti svůj svátek.
Snad si každý užil něco z připravených soutěží a zábavy. Chůze na chůdách určitě

není jednoduchá, lukostřelbu si mnozí vyzkoušeli poprvé, nafukovací lezeckou
stěnu zvádly lehce i malé děti, zato poníci nám dali zabrat. Alespoň byla legrace.
Sladkosti při „kopandě“ 

SESTŘEL SI SVOU ODMĚNU — rychle mizely. S podivem „KRÁLE STŘELCŮ“ —
penalty ve svých kategoriích vyhráli nejen fotbalisté. Při sestřelení plechovek prou-
dem vody to schytali někdy i kamarádi. Přesnost prokázali i střelbou na koš. Při sou-
těžích na kolech si děti prověřily obratnost. Nejmenší jezdily na koloběžkách, ská-
kaly v pytli, lovili ve „slizu“. Déšť nás nepřekvapil, pod zastřešením děti soutěžily ve
stolních hrách jako byl šprtec a páka. Po vyjasnění oblohy judisté rozložili své ží-
něnky a svým kamarádům předli něco ze svého umění.

Nechyběly nafukovací balónky, cukrová vata, opékání buřtů i možnost občer-
stvení v režii hasičů. Stanoviště hasičů s občerstvením bylo velmi stylové a prodá-
vající opět nezklamali svým outfitem.

Smůlu měli ti, co přišli až navečer, soutěže již byly „vyčerpány“, ale rozproudila se
DISKOTÉKA S KARAOKE“. Naše nesmělé děti museli vtáhnout do tance rodiče, což
znásobilo radost z pohybu. 

Snad se DEN DĚTÍ vydařil, přišlo přes 130 dětí, většinou v doprovodu rodičů. 

Děkujeme všem, které neodradilo ošemetné počasí a podpořili snahu pořadatelů
svou účastí. 

Závěrečné poděkování patří všem, kteří se podíleli na přípravě a realizaci zábav-
ného dne pro děti. Za obec a organizátory Jaroslava Velčovská

„Noc kostelÛ“ probûhla i v na‰em kostele sv. Jifií v Dobré
„Noc kostelů“ je akce, která probíhá od roku 2005, a snaží se přiblížit co nejširší

veřejnosti křesťanství, jeho společenství, a také kulturu. Tato akce vznikla v Ra-
kousku, odkud se šíří do okolních zemí. V roce 2009 proběhla poprvé na našem
území, a to v brněnské a plzeňské diecézi. O rok později už to byla celorepubliková
akce, do které se zapojil i náš kostel sv. Jiří v Dobré. A nechyběl tam ani letos, kdy se
v České republice otevřelo 939 kostelů a modliteben, které navštívilo více než 300 ti-
síc návštěvníků, a to i přes nepřízeň počasí. 

Pojďme se nyní podívat, jak probíhala „Noc kostelů“ v naší farnosti: „Zvony zvo-
nící o čase 17.30 nám daly jasně najevo, že byl právě zahájen již druhý ročník celo-
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republikové akce s názvem »Noc kostelů«, které se účastní i naše farnost. Všichni, ať
už pořadatelé či účastníci, byli v očekávání, kolik lidí se zde v tento den sejde a nav-
štíví zrovna náš kostel, tedy kostel sv. Jiří v Dobré. Program byl velice lákavý. Na za-
čátku měli lidé možnost zúčastnit se mše svaté, sloužené p. Bohumilem Víchou, fa-
rářem působícím v Dobré. Po mši, která jistě všem něco dala, byla možnost výstupu
na kostelní věž, pod vedením p. Rostislava Vojkovského, kronikáře v Dobré. Na tento
výstup si návštěvníci u vstupu vybrali lísteček s pro ně nejvíc vyhovujícím časem,
spolu s ním všichni dostali jak program, tak také pohlednici s razítkem v upomínku
na tento den. Ti, co nechtěli využít možnosti výstupu na kostelní věž, určitě nebyli
zklamáni, jelikož mohli shlédnout celý kostel a posedět při poslechu chrámového
sboru pod vedením p. Zdeňka Tesarčíka, varhaníka v Dobré. Všichni měli také mož-
nost navštívit p. Bohumila, který byl v sakristii, pohovořit si s ním či zkusit mešní
víno. Dále si účastníci mohli nabídnout občerstvení, které bylo připraveno k této
příležitosti. Úderem 21. hodiny měli návštěvníci možnost usednout do lavic a po-
slechnout si poutavý výklad p. Vojkovského o historii kostela, včetně fotodokumen-
tace. Poté měla možnost vystoupit i doberská schola. V průběhu celé »Noci kostelů«
měli lidé možnost shlédnout všechny prostory kostela, výstavu pohlednic někte-
rých kostelů v Moravskoslezském kraji. Dále jim byla přiblížena jednotlivá období
liturgického roku, otevřený Boží hrob nebo výstavka betlémků. Po celou dobu měli
účastníci také možnost zapálit svíčku za člověka sobě blízkého… Celý program
ukončila závěrečná adorace a za posledním návštěvníkem se uzavřely vchodové
dveře kostela… Na pořadatele zbývaly už jen poslední úkoly tohoto dne, a to dát
věci zpět tak jak byly. Ti, co přišli, jistě nelitovali a odnesli si domů spoustu nových
zážitků.“

Na závěr bych chtěl poděkovat všem lidem, kteří i přes nepřízeň počasí přišli, také
všem pořadatelům a i těm, kteří připravili nějaké to občerstvení. Věřím, že se za rok
sejdeme opět při této akci. Jakub Gryžboň, reportáž napsala Veronika Vroblová 
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Koncem května a začátkem června se naši judisté úspěšně zúčastnili
několika soutěží.

Vít Jerglík vybojoval na Pražském poháru bronz.
Tradiční Velké ceny Ostravy se zúčastnilo 170 závodníků, převážně z klubů na-

šeho kraje. Vyjímku tvořila malá skupinka Poláků z Krakowa. Naše výprava čítala 25.
závodníků, kteří vybojovali celkem devatenáct medailí. 

V závodním týmu nám chyběly některé opory, což nás připravilo o jedinečnou
možnost porazit Baník v jeho domácím prostředí. Výkon všech, kteří se zúčastnili,

byl však překvapivě velmi dobrý. Jen tak dál. 

Mezinárodní Velká cena Opavy byla poslední domácí soutěží před prázdni-
nami. Naši vybojovali 32 vítězných utkání a domů přivezli 13 medailí, z toho 5 bron-
zových, 2 stříbrné a 6 zlatých. Soutěž byla opět dobře obsazená, zúčastnili se Poláci
a Slováci. Všichni doberští předvedli solidní výkony, na kterých byla poznat snaha
o využití nových technik a zlepšení v boji o úchop. Při znalosti svých soupeřů (set-
kávali se celou sezónu) k tomu měli naši borci větší odvahu. Velké zlepšení předvedl
Václav Mališ.

Marie Dužíková to měla velmi těžké, když skončila jako jediná dívka ve váhové ka-
tegorii se třemi chlapci. Díky statečnému výkonu obsadila pěkné třetí místo. 

Luděk Kubíček v modrém a Šimon Filipec byli oporami týmu.

Zažili jsme však také jeden nesportovní výstup našeho závodníka. Borci, kteří
stále vyhrávají, mají často tento problém při prohraném zápase. Je potřeba se
nad sebou zamýšlet a uvědomovat si své chování. 
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Nejen judistům se hodí připomenout zásady juda.

JUDO — je kytice svázaná ze všech těchto květů (co zásada — to jeden
květ):

Zdvořilost — dokázat respektovat druhé
…ať si sáhnou do svědomí všichni ti, co se po prohraných zápasech topili

v slzách! Bohužel (nebo bohudík), nejste středobodem vesmíru a musíte se na-
učit respektovat svého soupeře! Kdo se naučí přijmout prohru, má našlápnuto
k vítězství… zvlášť sám nad sebou!! Pozor, vždy hrdě, středem a vzpřímeně! Ne-
ohýbat hřbet, a když už, tak umět se narovnat! Po prohraném zápase se vždy
podává ruka a také úklon soupeři!!

Odvaha — umět vždy poctivě jednat
…některé zápasy neprobíhaly podle pravidel, ale tady nemluvím jen k vám,

poctivě v zápasech nejednali i jiní soupeři (z dalších oddílů). V zápalu boje udě-
láte někdy chybu, ale nemusí to být nutně špatnost, od toho jsou tam rozhodčí,
aby vás navedli správným směrem! A tady vám fandím… odvaha nechyběla ni-
komu z vás!!

Upřímnost — znamená říci slušně to, co si člověk myslí
…no někdo neunese kritiku, ale s tím nemáte problém jen vy „malí“ Judisti…,

ale i my „dospělí“… :o(
Takže trochu kritiky (co jste dělali špatně, poučení se z vlastních chyb… atd.),

by po prohraném zápase měl správný Judista od svého trenéra unést!

Čest — dodržet dané slovo
…tady je snad všechno jasné! Nejde jen o závodění, ale když něco slíbím, tak

to dodržím… anebo se umím omluvit! Takže když slíbím závody… závodím,
když slíbím ukázky… jdu na ukázky!… a nebo se umím omluvit!!

Skromnost — nevynášet sama sebe do nebe — nevytahovat se
…no chlubit se někteří z vás umí….! Ale spíš je to zatím jen souboj o „vaše

místo na slunci“! Tady je jasné, že se snažíte upevnit své místo v kolektivu.
Z toho se dá vyrůst, ale přílišná skromnost či sebevědomí, obojí vás táhnou
dolů…. V tomhle případě je pravda vždy někde uprostřed!

Respekt — bez respektu není důvěry
…když nebudete mít respekt sami před sebou, nebudete mít důvěru v sebe

sama!
…a když nebudete mít respekt a důvěru ve své trenéry? …kdo vás potom má

to JUDO naučit?!?!

Sebeovládání — dokázat udržet na uzdě svůj hněv
… no to má co dělat se zdvořilostí !?! …nebo né? (viz čti výše…)

Závěrem jarní části sezóny se 12 vybraných borců našeho klubu zúčastnilo ná-
ročné mezinárodní soutěže v Grazu (Rakousko), kde se sešli dvě tisícovky judistů
z 28. zemí. Doberští dosáhli výrazného úspěchu, když vybojovali dvě cenné medaile.
V kategorii děvčat vybojovala zlato Karolína Kubíčková a bronz Marie Dužíková.

Profesionálně zorganizovaný turnaj ve sportovním komplexu, který je umístěn
v nádherném přírodním prostředí. 8 tatami, perfektní servis, aqvapark. Medaile
a trofeje jako na mistrovství světa. V sobotu startoval jediný zástupce oddílu, doro-
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stenec Lukáš Janulek. V prvním zápase nestačil na svého soupeře a do opravných
bojů nepostoupil. Někteří naši judisté sledovali s nadšením krásné boje starších ju-
distů, jiní využili aquapark kde je překvapila síla horského slunce. 

V neděli nastoupilo 11 připravených bojovníků. Na vážení měli 4 startující pro-
blém s váhou a museli jít běhat. Jako první se předvedla benjamínka Karolína Ku-
bíčková, která bojovala ve vyšší váze. Ve 3 zápasech neměla problémy s vítězstvím,
až v boji o zlatou medaili předvedla opravdový souboj, kdy prohrávala na wazari
a těsně před koncem zápasu dokázala zvítězit na ipon. Získala jedinou zlatou me-
daili pro klub. 

Turnaj začínal mít rychlý spád. Každý musel sledovat svoji žíněnku a své soupeře.
Naše benjamínky opustila bojovnost, byli vyplašení, zaskočení, nešli bojovat, ale
přežít. Jediný, kdo zaznamenal bodovaný úspěch byl Luděk Kubíček první zápas vy-
hrál díky velkému štěstí v závěru. Na dalšího mnohem zkušenějšího soupeře nesta-
čil a zápas probrečel. Do opravných bojů postoupil a konečně se začal rvát, po dvou
výhrách v opravách ho v třetím opravném zápase poškodil rozhodčí. Luďa skončil
na 7. místě. 

Mnohem lépe na tom byly mladší žákyně. Perfektní boje předvedla Petra Sta-
chová, která se soupeřek nezalekla, bojovala, kombinovala, přemýšlela a reagovala
na pokyny. Tři vítězná utkání jí však na medaili nestačila a skončila na 5. místě, což
na tak velké soutěži je vynikající úspěch. Nikola Šimková po prvním volném kole
a prvním rychlém vítězství měla velkou šanci dostat se do finále. Na svou soupeřku
však nestačila silově ani technicky, stejně to bylo i v boji o třetí místo. Nikča se také
musela spokojit s 5. místem. 

Poslední startovali starší žáci. Marie Dužíková měla soupeřky na vysoké úrovni,
svedla s nimi pěkné boje, závěr zápasu však Majdě chyběl, přesto vybojovala bron-
zovou medaili. Václav Mališ, který se v aqvaparku spálil na slunci ze všech nejvíce,
nemohl obléci ani kimono, natož se v něm prát. Soupeře měl rovnocenného, začal
pěkně, ale bolest neustál a prohrál, dále už nebojoval. 

Opět jsme se přesvědčili, že české judo nemá zdaleka takovou konkurenci jako
v zahraničí, že naši bojovníci mají velké mezery, především v tvrdosti a v bojovnosti.
Nejsou tak ostří a rychlí jako judisti v jejich věku v zahraničí. Jestli v budoucnu
chceme reprezentovat Českou republiku, budeme muset hodně přiostřit v nasazení
na tréninku a dělat mnohem více než doposud. Myslím, že pro naše reprezentanty
to byla velká zkušenost a také motivace patřit v budoucnosti k nejlepším. 

Týden po úspěšném vystoupení v Grazu startovala Marie Dužíková (viz foto na
1. straně) na turnaji světového poháru kategorie „A“ v Maďarsku, kde v náročné
konkurenci vybojovala stříbrnou medaili a řekla si tak o nominaci do státní re-
prezentace — BLAHOPŘEJEME.

O prázdninách nás čeká trocha odpočinku od náročného tréninku a soutěží.
Velká část judistů se zúčastní letního tábora v družební obci Ochodnica na Sloven-
sku. V druhé polovině srpna to bude přípravné tréninkové soustředění závodního
týmu na Skalici.

Vedení klubu přeje všem judistům a ostatní mládeži z Dobré krásné prázdniny
plné radosti a zajímavých zážitků. 

Po prázdninách vás všechny rádi uvidíme při náboru nových členů!!!! 
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Hodnocení fotbalové sezóny 2010/2011
Vážení sportovní přátelé,
blíží se nám konec fotbalového ročníku 2010/2011(zbývá odehrát poslední ut-

kání) tak mi dovolte jeho krátké zhodnocení. Tento ročník byl pro nás novou zkuše-
ností a to z důvodu, že jsme měli poprvé v novodobé historii přihlášeny dvě muž-
stva dospělých a to tým A, hrající krajskou soutěž a tým B, který jsme přihlásili do
okresní soutěže. Oba týmy měly na startu rozdílné cíle. U A týmu jsme chtěli hrát na
špici tabulky a v případě možnosti postoupit o soutěž výše, u B týmu šlo hlavně na-
sbírat první zkušenosti s fotbalem dospělých u hráčů, kteří právě vyšli s dorostene-
cké kategorie, nebo jí ještě stále hrají a znova zapojit starší hráče, kteří lenivěli
doma.

Co se A týmu týká, tak naši hráči vstoupili do prvních podzimních kol soutěže
velmi dobře a od začátku se drželi do 3 místa tabulky. Po sérii nešťastných proher,
odstoupil stávající trenér, kterému tímto chci poděkovat za jeho 3letou výbornou
práci s týmem. Podzim dohrávalo naše mužstvo v křeči. V zimní přestávce opustili
náš tým 4 stabilní hráči základní sestavy, kde doufáme, že se nyní v létě všichni
vrátí. Dále došlo k angažování nového trenéra pana Kowalíka, který okamžitě navá-
zal na dobrou práci svého předchůdce. Mužstvo se stabilizovalo a v jarních kolech
už naši hráči podávali opět velmi kvalitní výkony, kde dokázali potrápit i favority
soutěže (snad jen s výjimkou B týmu Válcoven plechu F–M). Je jen škoda domácích
proher s týmy jako jsou Sedliště a Mosty, které by naši hráči měli jasně přehrát. Na
oplátku je zapotřebí zmínit, že naše mužstvo konečně začalo vozit body i ze hřišť
soupeře, což v předcházejících ročnících bylo spíše výjimečně. Je zapotřebí zmínit,
že se v letošním ročníku podařilo velmi dobře zapracovat mladé hráče (např. Vojta
Dužík) a z některých se stávají výrazné opory, dovolím si zmínit například Jana
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Gryžboně a omlouvám se všem, které jsem nezmínil, protože každý hráč je důleži-
tou součástí týmu. Na konci soutěže je naše mužstvo na 6 příčce tabulky, což je vý-
razně lepší, než předchozí ročník, kde jsme do posledních kol bojovali o záchranu.

U B týmu šlo hlavně o zapojení mladých hráčů do dospělého fotbalu, kde tento
přechod není vůbec jednoduchý a více zapojit hráče, kteří nedostávali tolik příleži-
tostí v A týmu. Je nutno podotknout, že po rozpačitých začátcích se B tým začal je-
vit jako velmi dobré mužstvo a v jarních zápasech už proháněl i jasné favority na
postup jako Vojkovice, či Janovice B. Je jen škoda některých proher na hřištích sou-
peřů, kde jsme nedokázali udržet dobře rozehrané zápasy. I zde si dovolím zmínit
pár hráčů, kteří byli tahouni a to například Lukáš Babiš, Jirka Rečka a nemůžu opo-
menout ani Marka Myšinského a Radka Papřoka. I zde se omluvím všem ostatním,
které jsem nezmínil, protože i zde platí, že každý hráč měl svou podstatnou roli
v týmu.

Už teď se těším na další ročník, kde snad oba týmy budou okupovat přední příčky
svých soutěží a pokusí se o postup o patro výše.

Za TJ Sokol Dobrá zpracoval Pavel Baran (předseda TJ)

Hodnocení sezóny DOROST 
Po podzimní části naši dorostenci obsadili 2. místo a vypadalo to, že v jarní části

budeme hrát o postup, popřípadě v horní polovině tabulky. Bohužel stalo se to, co
nikdo neočekával a já za svoji 30letou kariéru jsem se s ničím podobným nesetkal.
Celé jaro nás provázela marodka, kdy jsme měli zraněných čí nemocných i 8 klíčo-
vých hráčů najednou. Bohužel toto ovlivnit nešlo a tak jsme se rozhodli, že naší pri-
oritou bude zapracovat kluky, kteří přišli z žáků. Najednou to byli oni, kteří museli
převzít zodpovědnost a poprat se s tím. Kdo dělal nějaký sport tak ví, jak je to těžké.
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I když výsledky byli velice skličující, poněvadž jsme prohrávali rozdílem jedné
branky, tak můžeme říct, že kluci pracovali velice zodpovědně a poctivě. Pevně vě-
řím, že příští rok naše družstvo zúročí tuto zkušenost a bude v tabulce tam, kde mu
to sluší. Na předních pozicích. Chtěl bych touto cestou poděkovat hráčům Ková-
čovi, Bayerovi, Hovorovi a Dužíkovi, kteří odcházejí do mužů.

Za dorost trenér Roman Valný

Hodnocení sezóny STARŠÍ ŽÁCI 
Uplynulá sezóna našich žáků se dá nazvat jako překlenovací. Po odchodu hráčů

úspěšného ročníku 1995, jenž se probojoval do krajských soutěží, vznikl v žákov-
ském týmu ročníkový propad. Tím pádem jsme tým postavili na klucích, z nichž po-
lovina věkově patří do soutěží žáků mladších. Nebylo výjimkou, že jsme hráli zápasy
s týmy, jejichž věkový průměr byl o dva roky vyšší. Proto všem hráčům patří dík za
prokázanou bojovnost a popřát mnoho úspěchů do příští sezóny. 

Za starší žáky trenér Martin Budinský

Letní fotbalový turnaj v malé kopané
Turnaj se uskuteční v sobotu 23. července od 8:00 na fotbalovém hřišti TJ Sokol

Dobrá (Sparta). Počet hráčů v poli je stanoven na 4+1 a maximálně 3 náhradnici.
V každém družstvu musí být alespoň dva hráči starší 30let. Počet týmu je omezen.
Přihlašovat své týmy můžete na telefonu 724 825 153 nebo pomocí e–mailu fotba-
lovadobra@ gmail.com. Více informací a pravidla naleznete na webu www.sokol-
dobra.wbs.cz

Jan Gryžboň
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RÁDI FOTÍTE? MÁME PRO VÁS FOTOSOUTùÎ,
ale nejdříve by
bylo dobré se
zmínit o uply-
nulém pokro-
vém turnaji,
který proběhl
v sobotu dne
21. května v res-
tauraci Obec-
ník. Zúčastnilo
se celkem 23
hráčů, kteří po-
stupně přichá-
zeli, aby se moh-
lo začít hrát
přesně ve 3 ho-
diny. Proběhlo
rozlosování k
celkem třem
stolům, hráči se
usadili a po
chvilce se začal hrát Texas Hold’em Poker. Někomu chodily karty dobré a měl štěstí,
jiný až tolik ne. Hra ale měla spád, a tak jsme mohli ve večerních hodinách vyhlásit
vítěze a předat jim připravené ceny a vítězi také putovní pohár.

Vítězem se stal pan René Křižák, na druhém místě skončil Jindřích Mach a třetí
byl Patrik Honkisz. Výhercům gratulujeme a všem zúčastněným děkujeme za účast.
Další pokrový turnaj plánujeme někdy na konec tohoto kalendářního roku, o čemž
budeme samozřejmě předem informovat.

A teď již ke zmíněné Fotosoutěži. Jak jste se mohli dočíst již v minulých Dober-
ských listech, příjem fotografií začal již začátkem června a bude pokračovat až do
konce srpna, nemusíte tedy spěchat. Tématem fotografií by měla být krajina a pří-
roda Beskyd.

Fotosoutěž má svá závazná pravidla, která se můžete v úplné podobě přečíst na
našich webových stránkách. Bylo by ale dobré zmínit alespoň základní informace.
Rozhodnete-li se soutěže zúčastnit, pošlete maximálně 2 fotografie emailem na
adresu fotosoutez@dobrakultura.cz. Zároveň je nutné uvést vaše jméno a kontakt
na vás (nejlépe fungující emailovou adresu). Ke každé fotografii uveďte její název
(klidně i jednoduchý, např. „Panorama Beskyd“). Fotografie musí mít odpovídající
kvalitu, aby je bylo možné vytisknout (nejlepší budou viset po vyhlášení vítězů v sa-
lónku Cyklobaru) — musí mít tedy minimálně velikost, jakou lze dosáhnout vyfo-
cením 4Mpix fotoaparátem, tedy minimálně rozlišení 1700 ×2300 pixelů (neposí-
lejte prosím fotografie vyfocené mobilem).

Těšíme se na vaši účast!

Informace (nejen) o všech našich akcích se dočtete na našich webových strán-
kách www.dobrakultura.cz.

Doberský kulturní spolek o.s.
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Pozvánka
Chtěl bych pozvat všechny hráče i diváky na již 9. ročník tradičního turnaje

v nohejbalu amatérských družstev, který se bude konat 23. července 2011 od
9.30 hod. na kurtech u VÚHŽ.

Dále vás zvu na 5. ročník plážového fotbálku ,,Zanzibar“, který se bude ko-
nat 13. srpna 2011 od 9.30 hod. u Zanzibaru. Zápis hráčů a družstev na telefonním
čísle 723 806 364. 

Opět budou připraveny krásné ceny a o zábavu nebude určitě nouze.
Za sportovní komisi Křižák René

Plán Klubu seniorů na III. čtvrtletí 2011 
20. 7. středa — výlet k rest.„U Koníčka“. Sraz u nádraží ČD ve 13.30 hodin
3. 8. středa — výlet na ostravský hrad. Výstava dřevořezeb a krojů, život venkov-

ského lidu. • Sraz na nádraží ČD v 10.00 hodin 
17. 8. středa — již tradiční návštěva Hájku, odjezd vlakem do Frýdku ve 14.14

hodin, pak autobusem do Hájku. Na zpáteční cestě návštěva Mariánské
baziliky na mši svatou v 18.00 hodin 

7. 9. středa — setkání v klubovně v 15.00 hodin. Účast členů výboru nutná, příprava
plánu na IV. čtvrtletí

14. 9. — zájezd na Baťův kanál. Odjezd z Dobré–střed, od kostela v 7.30 hodin.
Záloha 100 Kč 

21. 9. — tradiční opékání klobásek v Kačabaru v 15.00 hodin.

Po dobu prázdnin bude klubovna přístupná po vzájemné domluvě několika
členů, a zajištění si klíčů od některého člena výboru.

Čeněk Juřica, předseda

Svaz tělesně postižených v Dobré
Dne 16. června 2011 proběhlo smažení vaječiny v Kačabaru.
Zúčastnilo se 60 členů. Akce se vydařila, počasí nám přálo, sluníčko svítilo a ná-

lada byla výborná. Celou akci zpříjemnil pan František Biolek svou hrou na harmo-
niku. Za výbor Svazu tělesně postižených Marie Biolková

ZMĚNA ORDINAČNÍ DOBY DĚTSKÉHO STŘEDISKA DOBRÁ
MUDr. Iva Kučerová

27. 6. 2011 — 08. 7. 2011
18. 7. 2011 — 29. 7. 2011
08. 8. 2011 — 26. 8. 2011

Pondělí 7.30—09.00 hodin
Úterý 7.30—09.00 hodin
Středa 14.30—16.00 hodin
Čtvrtek 7.30—09.00 hodin
Pátek 7.30—09.00 hodin
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ZMĚNA ORDINACE, OBVODNÍ LÉKAŘ MUDr. PETR MORAVEC
4. 7. a 8. 7. 2011 08.00—12.00 hodin
11. 7. 2011 08.00—12.00 hodin
13. 7. 2011 12.30—15.30 hodin
15. 7. 2011 08.00—11.00 hodin 

Stalo se pfied staletími — malé ohlédnutí do minulosti
Před 300 lety ✒ Léta Páně 1711 — na náměstí ve Frýdku byla otevřena lékárna

»U Marie Pomocné«. Prodávaly se tu povětšině léčiva — na rozdíl od dřívějších lé-
káren čili apatyk ve století 16. a 17., podobných spíše kupeckým kvelbům, sklepům,
v nichž se prodávalo i jiné zboží kupecké. Staří apatykáři měli tehdy různé »safty«
na skladě. Prodávali flastry (náplastě, obvazy), extrakty a balzámy v různých flaších,
kelímcích, krabicích a šufladech. Nescházelo například sádlo zaječí, kocouří, hadí,
čapí, jezevčí i — člověčí. Do lékárny zavítali jen měšťané a lidé majetní. Na vesnici
se léčilo jinak a docela moderně — čaji a obklady z léčivých rostlin. Nechyběla ni-
kdy máta, kopřiva, netřesk, stuličky (měsíček), kamelky (heřmánek), varkočky (ře-
pík), jazýčky či babí list (jitrocel) na rány a kostival na naraženiny, pelyněk a tatar-
čok (puškvorec) od zažívání. Do tabáku se přidávala mařinka (vajsmajster), a prý
chutnala znamenitě. Že věřili též v čarování a zaříkávání, je snad samozřejmostí.

Před 200 lety ✒ Léta Páně 1811. Nastal státní úpadek — bankrot. Počátkem
roku 1811 byl vydán finanční patent, dle něhož padly bankovky, „a to v takové taj-
nosti přišlo, že o tom žáden nic nevěděl“. Bylo ustaveno, že ze všech bankovek „je-
nom pátý díl platil.“ Tím bylo uvedeno mnoho rodin na mizinu. Nářek z toho byl
mezi lidem. Peněz nebylo, stát bral zlato a stříbro kostelní, aby bylo na ražení mincí.
Následkem trvajících zhoubných napoleonských  válek byl vydán zákon, aby se
státu odvedlo veškeré stříbro, jen lžíce mohl si každý podržet.

Před 100 lety ✒ Rok 1911. Přednáška o národním bohatství. Místní odbor Ma-
tice osvěty lidové v Dobré pořádal v neděli 9. dubna 1911 za dosti četné návštěvy
přednášku JUC. Antonína Břeského na téma Jak bohatnou národové. Řečník odů-
vodňoval poutavými slovy, proč obyvatelé nenalézají dostatek výživy a stěhují se do
Ameriky. Uvedl, že spousty peněz vyhazujeme za cizí výrobky a nepodporujeme
vlastních. Žid se dře, aby syn měl co největší vzdělání. U nás čeká otec, aby synek už
vyšel školu a pomáhal mu pracovat. Nyní nestačí, když se jenom umí podepsat.
Mnozí si myslí, že když chlapec dovede trochu němčinu lámat, že čeká naň blaho-
byt. Ne cizí řeč, ale svědomitost vede k blahobytu. Starejme se, aby naše děti ještě
po docházce školní se vzdělávaly čtením, kursy, přednáškami, pokračovacími ško-
lami atd. Angličané a Francouzi nabyli bohatství jen vzděláním. Málo šetříme: vy-
dáváme mnoho peněz na přepychové šatstvo, kouření a pití. Kdyby každý Čech
denně jen jeden haléř ušetřil, mohli bychom za čas zakoupit celé vítkovické závody.
Bohužel, držíme se slov „když staří pívávali, pijme také“. Šetřme také časem a zdra-
vím. — Po přednášce byl zaveden rozbor, aby se konaly v Dobré kursy domácích
prací a dalšího vzdělávání. Návrh ten byl přijat s nadšením a přihlásilo se hned
mnoho paní a slečen. Takové kursy se budou konati buď večer neb v neděli, dle
přání přihlášených bezplatně. Z kroniky vybral kronikář Rostislav Vojkovský
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Doučím žáka ZŠ nebo SŠ anglický jazyk.
Jsem držitelkou certifikátu FCE a mám složenou státní jazykovou zkoušku

z anglického jazyka.
Kontakt: Karina.Vranayova@seznam.cz 

Soukromá hudební výuka paní učitelky Miriam Dýrrové, dipl.um.
Kdo má zájem naučit se hrát na tyto hudební nástroje:

— zobcová flétna, sopránová, altová, tenorová, basová
— klavír
— pozoun
— akordeon

přihlaste se 8. září 2011, v přízemí školní družiny ZŠ v Dobré,
v 13.15—15.30 hodin.

Schůzku si můžeme individuálně změnit (mobil.č. 604 821 849).
Těší s na vás Miriam Dýrrová, dipl.um. 

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!

NNNNaaaabbbb íííí ddddkkkkyyyy

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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PROVÁDÍM VÝKOPY PÁSOVÝM MINIRYPADLEM
Minimální rozměry — Maximální výkon

• Maximální hloubka výkopu 2,1 m
• Šířka stroje 1,33 m, po zúžení hydraulického podvozku 1 m
• Výška stroje 2,35 m, po demontáži kabiny 1,6 m. Váha stroje 1,8 t
• Lžíce zubová 30 a 50 cm, drážkovací 20 cm, svahovací náklopná lžíce
• 100 cm
• Výkopy přípojek a vedení vody, elektro, plyn, kanalizace ….
• Výkopy pro základové pásy a desky, jímky trativody, rodinné bazény…
• Terénní úpravy, odkopy pro chodníky a zpevněné plochy…
• Výkopy pařezů, odkopávání základů budov, čištění a prohlubování
• profilů příkop….
• Mimoosé kopání, paralelní drážky
• Minimální nároky na pracovní prostor a průjezd, nízká zátěž
• pro terén
• Přesun materiálu 3strannou sklopkou (2 tuny)
• Vyměřování a kontrola rovin a hloubek výkopu nivelačním laserem
• Vyhledávání a trasování podzemního vedení rádiovým detektorem

Martin Kaňok, Dobrá 398, mob. 602 435 588, tel. č. 558 641 958
e–mail: martinkanok.kanok@seznam.cz

UMÍM HNOUT ZEMÍ

Nabídka pronájmu bytů
V obci Dobrá pronajmu bytové jednotky 2+1 a 3+1

Byty jsou vybaveny kuchyní, WC, koupenou s masážním sprchovým boxem.
Televizní příjem satelitní a digitální, internet.

Možnost pronájmu i bytu kompletně vybaveného.
Bytové domy jsou po rekonstrukci, v blízkosti středu obce.

Možnost pronájmu garáže.

Kontakt: Sedlařík, Dobrá 581
Mobil: 603 854 852

E–mail: alosed@seznam.cz

AUTOŠKOLA JISKRA p. Jiří Kreuziger
Nabízí výuku a výcvik v učebně v Dobré — budova obecního úřadu.

Provozní doba: pondělí a středa od 14.45 do 16.15 hodin.

Tel. č.: 603 442 920, 608 122 522
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SEKÁNÍ
TRÁVY

Nabízíme sekání okrasných trávníků a ostatních travnatých ploch
včetně vzrostlé trávy.

Sekáme moderním riderem
HUSQVARNA 4 × 4 s výbornou dostupností a obratností

i ve velmi složitém a členitém terénu (prudké svahy,
převislé keře a stromy, velké množství výsadby v travnaté ploše apod.).

Dosekáváme profesionálním křovinořezem.

NAŠE HLAVNÍ VÝHODY:
• bezkonkurenčně nízké ceny již od 1 Kč/m2 (s možností odpočtu DPH)

• vysoká kvalita práce, ruční dosekání a úklid samozřejmostí

• naší specialitou je sekání extrémně náročných terénů — horské
• louky, močály, paseky a pod.

• krátké objednací termíny včetně víkendů a odpoledních
• až večerních hodin

• v okruhu 20 km kolem F–M neúčtujeme dopravné

• při pravidelné spolupráci výrazné slevy

• minimální hodnota objednávky 1000 Kč

• u podnikatelů a firem možnost uplatnění do nákladů a odpočtu DPH

KONTAKT
DOMMO EU s.r.o., Horymírova 580, Frýdek–Místek

telefon: 731 654 600, mail: info@dommo.cz

www.sekame.cz
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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. 7. 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


