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VáÏení obãané,
v pondělí 27. června 2011 proběhlo další jednání zastupitelstva naší obce a proto

mi dovolte, abych vám podal krátkou informaci o projednaných záležitostech. Vět-
šina bodů byla finančního charakteru, protože jsme schválili závěrečný účet obce
za rok 2010, kdy celkové příjmy obce činily 61,5 mil. Kč a výdaje 40,8 mil. Kč. Fi-
nanční prostředky, ze kterých se hradí faktury za stavbu kanalizace, jsme uložili na
termínovaný vklad, který přinese vyšší zhodnocení těchto peněz. Zastupitelé také
vzali na vědomí předloženou inventarizaci majetku obce za rok 2010 a schválili při-
jetí sponzorského daru od VÚHŽ Dobrá pro Základní školu ve výši 100 tisíc korun.
Základní škola využije tyto finanční prostředky na rozvoj informačních technologií
pro výuku žáků. 

Společnost STRABAG, a.s., která zvítězila ve veřejné soutěži na zhotovitele, zahá-
jila začátkem července výstavbu veřejných částí kanalizačních přípojek. Podle
předloženého harmonogramu budou všechny tyto veřejné části přípojek realizo-
vány do konce října 2011. Souběžně může probíhat stavba soukromých částí přípo-
jek, ale přepojit vaši domovní kanalizaci ze septiku na novou kanalizaci můžete až
po písemném odsouhlasení provozovatele, kterým je SmVaK, a.s. Ostrava. Jde tedy
o to, že soukromou část přípojky lze do veřejné části kanalizace napojit až po ko-
laudaci a převzetí celé stavby provozovatelem. Ohledně dalšího průběhu výstavby
a termínu, kdy se budou moci připojit jednotlivé domy a byty, vedeme jednání se
zástupci společnosti SmVaK. O výsledku jednání vás budeme neprodleně informovat.

Co se týče místních komunikací, tak jejich opravy se plánují zřejmě až od jara
příštího roku, protože je není možné provádět v zimních měsících. Opětovně vám
chci poděkovat za trpělivost, se kterou snášíte různá omezení provozu a jiné kom-
plikace, jež tato velká stavba bohužel způsobuje.

Od 1. srpna má naše mateřská škola novou ředitelku paní Mgr. Janu Bódisovou,
kterou do této funkce na základě výsledku výběrového řízení jmenovala Rada obce
Dobré. Výběrového řízení se zúčastnily celkem 4 uchazečky a všechny ve dvoukolo-
vém řízení obhajovaly své představy a vize před šestičlennou výběrovou komisí.
Členem komise byla mimo jiné zástupkyně České školní inspekce, Odborového
svazu ve školství nebo Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Nastupující paní
ředitelce přejeme, aby se jí práce dařila a poděkování odcházející ředitelce paní Ma-
rii Němcové za její dlouholeté úspěšné vedení naší „mateřinky“ jsme se rozhodli
uveřejnit ve zvláštním článku tohoto čísla. 

Ing. Jiří Carbol, starosta obce

Folklorní slavnosti — Ochodnica 2011
První víkend v měsíci červenci byl ve znamení přehlídky folklorních, tanečních

a pěveckých souborů z Kysuce. Vše se odehrávalo v Ochodnici a byli jsme velmi pře-
kvapeni zájmem našich občanů, kteří se chtěli zúčastnit a být svědky stále živé kul-
tury kousek za našimi hranicemi. Ale pěkně postupně, aby se i čtenář dovedl zori-
entovat, co se vše během těch dvou víkendových dnů v Ochodnici odehrálo.

Hlavním dnem byla neděle 3.července 2011. Do Ochodnice se sjelo více než 150
našich občanů a místy to zde vypadalo jako ve slezské vísce. Spousta známých tváří,
česká mluva, prostě pohoda. Kolem desáté hodiny se vydal průvod účastníků smě-
rem ke kostelu. Zde sloužili sváteční mši hned dva faráři. Spolu s domácím, ochod-
nickým, také náš — pan farář Bohumil Vícha. Milým oživením bylo pěvecké vy-
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Folklórní slavnosti v Ochodnici:
Tradiční průvod Folklory.
Ihned po příjezdu se začala navazo-
vat družba.
Snímek ze společné mše.
Vystoupení Ostravičky.
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stoupení chrámového sboru z kostela sv. Jiří z Dobré. V kostele byla velmi příjemná
a přátelská atmosféra, která se — bohužel — nepřenesla (díky proměnlivému po-
časí) za jeho brány. Počasí mělo za následek volbu mokré varianty a ač vše bylo při-
praveno v amfiteátru, nastala realizace rychlé změny místa — z amfiteátru do obec-
ního sálu. Zde je nutno podotknout, že vše proběhlo velmi rychle a samotná vy-
stoupení souborů započala jen s mírným zpožděním. 

Úvod patřil nadanému malému místnímu harmonikáři. Opravdu skvělé vystou-
pení a navození příjemné atmosféry všem vystupujícím i hostům. Starostové obcí
Ochodnica, Dobrá a Mucharz přívitali všechny přítomné a popřáli jim příjemnou
zábavu a neopakovatelné zážitky.

Z celého programu mi dovolte vyzvednout vystoupení souboru Ostravička —
a pokud si myslíte, že soubor totožného jména funguje i v Kysucích, není to pravda.
Vezli jsme si tento soubor s sebou, aby nás — obec Dobrou — reprezentoval. Něk-
teří možná namítnou, proč jsme to udělali, vždyť nejsou z Dobré… těm bych chtěl
vzkázat: naše obec nedisponuje folklorním souborem, přestože v historii tomu vždy
tak bylo, proto jsme „sáhli“ do města a díky dobré známosti nám manželé Novákovi
vyšli vstříc — a my Ostravičce za předvedený výkon oceněný dlouhým a vřelým po-
tleskem moc děkujeme.

Celý pobyt v Ochodnici poznamenalo jednak počasí — bylo chladno a pršelo, jed-
nak také dvě události, o kterých je třeba napsat. Tou první byl ne příliš dokonalý
„lístkový“ systém — díky lístkům se mohli naši účastníci najíst nebo občerstvit, ale
vše se ukázalo jako místy velmi nefunkční. To byla kaňka na straně domácích. A teď
ta na straně naší, tedy hostů — omlouváme se těm dotyčným, kteří nestihli odjet
z Ochodnice připravenými autobusy. A ať to bylo způsobeno objektivními či sub-
jektivními příčinami, nakonec se dostali domů díky ochodnickému mikrobusu
a vstřícnému přístupu obyvatel naší spřátelené obce.

Již nyní se těšíme na setkání se známými tvářemi Ochodničanů — za docela krát-
kou dobu se s některými z nich uvidíme opět — termín konání Velké Doberské se
nezadržitelně blíží !

Mgr. Milan Stypka, místostarosta

Velká Doberská 2011 — pracovní schÛzka organizaãního ‰tábu
Poslední prázdninový víkend je v naší obci věnován tradiční akci. Již devátý roč-

ník Velké Doberské má svůj daný a neměnný termín — sobota 27. srpna 2011.
Vzhledem k tomu, že akce není určena jen místním občanům, ale je navštěvována
rovněž lidmi z blízkého i dalekého okolí, a v neposlední řadě v jejím rámci přivítáme
početné skupiny přátel z Ochodnice i Buczkowic, není možno organizaci tak ná-
ročného podniku podcenit.

Proto se již v úterý 12. července 2011 sešel poprvé organizační štáb a já za sebe
i starostu moc děkuji všem, kteří zodpovědně pochopili, že příprava akce musí za-
čít v dostatečném předstihu, jen tak lze vše obsáhnout v relativním klidu a bez zby-
tečné nervozity. Své zástupce na schůzce měly obě důležité komise — sportovní
i kulturní, dorazili také hasiči (respektive hasičky…), zástupce škol i jídelny. Všem
bych chtěl poděkovat a společně nám držím již nyní palce. Počasí neovlivníme, ale
přípravu nepodceníme.

V tomto prvním článku k této akci bych vás chtěl upozornit na některé změny,
o nichž se rozhodlo již na první schůzce :

Vstup na akci bude bezplatný.
Akce ponese název: „Den obce — Velká Doberská 2011“
Sportovní soutěže budou určeny pro širokou veřejnost (podrobnosti na jiném

místě DL).



V rámci letošního ročníku je opět na programu přehlídka uměleckých souborů —
v odpoledním bloku se můžeme těšit na vystoupení ochodnické dechové hudby,
folklorního souboru a ukázat se chtějí také členové Klubu seniorů. Svoje umění
nám předvedou Kotci a zatím v naprostém utajení připravují svůj program naši ne-
vyzpytatelní hasiči. Možná dojde i k „souboji harmonikářů“ ze Slovenska a Česka,
ale toto je zatím v jednání. 

Podvečerní program začne vystoupením Reného Součka, frýdeckého krajového
písničkáře, po něm se předvede a nad svou silou vás nechá žasnout známý „nad-
člověk“ Zekon, svými oblíbenými písněmi vás dobře naladí pan Jaroslav Wykrent
a vytvoří předpolí pro hlavní hvězdu večera — pana Janka Ledeckého a jeho kapelu.
Štafetu pak přeberou a parket roztančí nejprve Police a StingRevival Band a po nich
starý a dobrý, a velmi oblíbený Sagar.

V příštím čísle Doberských listů bude uveden podrobný program s časovými
údaji. O sportovním dopoledni se dočtete na jiném místě DL, stejně jako o soutěži
s velkým S — tradiční soutěží pro Velkou Doberskou se stane „páka“ — pro silné
ženy i chrabré muže.

Již nyní se těšíme, že vše bude připraveno ke spokojenosti všech účastníků a vě-
říme, že nám bude přát i počasí. Mgr. Milan Stypka, místostarosta

Sportovní program Velké Doberské
Sportovní program bude zahájen dopoledne v 10 hod.
Je určen pro širokou sportovní veřejnost naší obce.
Do soutěží se zapojí také družstva z družebních obcí ze Slovenska a Polska.
Vše se bude odehrávat na školním hřišti a souběžně budou probíhat 3 soutěže:
1. Turnaj ve volejbale — družstvo tvoří 3 ženy a 3 muži (bez omezení věku).
2. Turnaj v minikopané — družstvo 4+1, muži nad 35 let, ženy bez omezení věku.
3. Turnaj ve vodní kopané — tříčlenná družstva — muži, ženy.
Herní systémy a pravidla budou upřesněny na místě, podle počtu přihlášených

družstev. Přihlášky celých družstev zasílejte na adresu: Pavel.Peterek@gmail.com
nejpozději do 15. srpna 2011.

Během odpoledního programu bude probíhat soutěž školní mládeže ve vodní ko-
pané. Prezentace této soutěže bude ve 13.30 hod.

Milí spoluobčané, vyburcujte svého sportovního ducha, oslovte své známé a blízké,
vytvořte třeba i rodinná družstva. Jsou vítány vtipné názvy a společné úbory. Věříme,
že jako hostitelská obec nezklameme a sportovní úspěchy budou na naší straně.

Vyhodnocení soutěží se uskuteční v některé z přestávek odpoledního kulturního
programu.

Na hojnou účast sportuchtivých občanů se těší členové Sportovní komise.
Za Sportovní komisi Zdenek Kafka

Svoz nebezpeãného odpadu — sobota 3. záfií 2011
Po dohodě se zaměstnanci Frýdecké skládky a.s. se uskuteční v sobotu 3.září 2011

svoz nebezpečného odpadu na katastru obce Dobrá.
Upozorňujeme občany, že technika uvedené společnosti spolu s jejím personál-

ním zajištěním bude k dispozici na následujících stanovištích (včetně uvedení času
zastávky):

Dobrá — u lesa (U Křibíka)  . . . . . . . . . . 8.30—08.45 hod.
Dobrá — u nádraží ČD  . . . . . . . . . . . . . 10.00—10.30 hod.
Dobrá — parkoviště u kostela  . . . . . . . 10.35—10.55 hod.
Dobrá — Stará dědina . . . . . . . . . . . . . . 11.00—11.20 hod.
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Na těchto místech a v uvedených časech se můžete zbavit nebezpečného od-
padu. Pozor — není možno odevzdávat pneumatiky !

A co je možno odevzdat?
Mazací a motorové oleje, olejové filtry, tonery, použité obaly od postřiků a jiné

chemikálie, zbytky barev, laků a ředidel, autobaterie, prošlé a nepotřebné léky —
dále televizory, monitory, obrazovky, rádia, počítače, lednice, mrazničky, sporáky,
pračky.

Poděkování
Čas nelze zastavit. Každému člověku je souzeno v jistou chvíli se zastavit a reka-

pitulovat. Jedním z takových okamžiků v životě lidském je ukončení aktivní činnosti
v zaměstnání. V takových chvílích si člověk ani neuvědomí, že jedna velmi dlouhá
etapa lidského aktivního života končí — a ta druhá, v případě ředitelky Mateřské
školy v Dobré paní Marušky Němcové — jistě stejně aktivní — začíná, neboť od-
chodem do důchodu samotný život nekončí.

Znám paní Marušku dlouhá léta a vím, že sice již nebude pravidelně docházet do
budovy mateřské školy, ale svou práci spojenou s aktivní pomocí své rodině i dru-
hým si jistě najde...a moc ráda.

Ukončení zaměstnání sebou nese spoustu emocí. Často velmi smíšených. Věřím,
že v případě paní Marušky budou převládat ty pozitivní. 

Naše Paní ředitelka bude jistě ráda vzpomínat na všechny ty dětičky, které za její
éru školkou prošly, na jejich pláč i smích, na jejich růst, na bolístky a nemoci. Dnes
jsou z nich dospělí lidé a nic nemůže udělat pedagogovi větší radost než úsměv na
tváři bývalého žáka. A když se ti „žáčci“ navíc hrdě k učiteli hlásí, je učitel nebo ře-
ditel štěstím bez sebe. 

Přeji — spolu s Vámi, milí spoluobčané — paní Marušce co nejvíce takových
vzpomínek a ještě více těch radostných setkání, při nichž oči ani na jedné straně
nezůstanou suché. Zasloužíš si, Maruško, právě takové vzpomínky a jen a jen žáčky,
kteří si vždy na tebe vzpomenou. Hodně zdravíčka a stálou aktivitu do dalšího žití ti
ze srdce přejeme my všichni, kteří tě známe, ať jsi nás učila nebo se s námi „jen“
pracovně setkala. Za všechnu tu píli, pracovní nasazení, oddanost práci s nejmen-
šími, za vždy milý úsměv na tváři a skromnost v srdci ti moc DĚKUJEME.

Mgr. Milan Stypka
Dvě varování!

V poslední době se někteří naši spoluobčané setkávají s velmi negativním je-
vem. V brzkých ranních hodinách potkávají nebo ze svých oken sledují mladé lidi,
kteří bezostyšně obhlížejí některé rodinné domy, obcházejí kolem nich a zjišťují,
zdali není možnost dostat se dovnitř. Vzhledem k tomu, že se nejedná o jediný ta-
kový případ, rozhodli jsme se vás na tento jev upozornit a zároveň vás i požádat
o pomoc. Nebuďte — prosím — nevšímaví a setkáte-li se s takovou dvojicí či sku-
pinkou mladistvých, obraťe se na Policii České republiky nebo obecní úřad.

Rozmáhají se rovněž praktiky známé z televizních novin — dejte si — prosím —
pozor na následující nabídku — jejím obsahem je celková výměna okapových
rour na vašem rodinném domě. Firma vám nabídne opravu za opravdu velmi níz-
kou cenu, vy kývnete, firma opravdu provede a… následuje šok — prý to špatně
spočítali, a budete muset doplatit podstatně vyšší částku a pokud tak neučiníte,
nové rýny vám vezmou a staré nechají ležet. Ani naší obci se nevyhnou tyto prak-
tiky — nevěřte těmto nabídkám, a jste-li starší a dokonce sami doma, neotvírejte.
Raději informujte nejbližší sousedy nebo přímo PČR.



Právní poradna
pro občany obce Dobrá se uskuteční vždy první středu v měsíci od 16 hodin v bu-
dově Obecního úřadu Dobrá, 1. poschodí, zasedací místnost č. 18.
Právní poradna pro občany obce Dobrá je poskytována zdarma.

UPOZORNĚNÍ OBČANŮM
POPL ATEK Z A ODPADY JE SPL ATNÝ DO 31. SRPNA 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.

Inovační centrum Havířov, Opletalova 4/607, Havířov, tel. č. 596 611 239,
www.slezskadiakonie.cz, pohotovostní mobil: 739 500 634

Intervenční centra vznikla z potřeby pomoci lidem, kteří se setkali s domácím ná-
silím. Je to mnohem častější jev, než se většina lidí domnívá. Jedná se o chování,
které v partnerském soužití nebo v širší rodině u jedné osoby vyvolává strach
z osoby druhé. 

Posláním Intervenčního centra v Havířově je napomáhat svým uživatelům při ře-
šení jejich krizové situace, kterou domácí násilí určitě je. Pracovníci intervenčního
centra při své práci dodržují zásady diskrétnosti, anonymity, profesionálního a in-
dividuálního přístupu, tolerance, respektují rozhodnutí uživatele. Veškeré zajišťo-
vané služby jsou bezplatné.

V případě, že se některý občan obce dostal do takovéto situace, může toto Inter-
venční centrum v Havířově kontaktovat na adrese: Opletalova 4/607, Havířov —
Šumbark (vedle krytého bazénu), po—pá: 8.00—16.00 hodin, tel: 596 611 239, po-
hotovostní mobil 739 500 634.

…Základní ‰kola Dobrá informuje
English Week v Ostravě

Letos už podruhé vyslala naše škola vybrané žáky 6. — 8. ročníku na kulturně
vzdělávací festival English Week pořádaný jazykovou školou Fishnet. Vyučující ang-
lického jazyka na naší škole odměnili tímto zajímavým výletem 23 žáků, kteří po
celý školní rok dosahovali vynikajících výsledků v angličtině, pilně pracovali v hodi-
nách a svědomitě plnili své povinnosti a úkoly. 

V pátek 24. června svítilo v Ostravě sluníčko a pro nejlepší doberské angličtináře
byl připraven program na téma Média. Rodilí mluvčí ze Spojených států nás inter-
aktivním způsobem provedli zákulisím britských a amerických médií — filmového
Hollywoodu, slavných televizních a rozhlasových stanic, tištěných novin a časo-
pisů. 

Podívali jsme se do ostravské redakce Českého rozhlasu, kde jsme dokonce mohli
sledovat, jak probíhá živé vysílání. Naši sympatičtí američtí průvodci nám nabídli
občerstvení v podobě tradičních „cookies“ a znamenitého anglického čaje. Na zá-
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věr jsme celá skupina natočili anglický video pozdrav s filmovými triky, každý žák
obdržel na památku společnou fotografii ve stylu 20. let. 

Všem zúčastněným se program moc líbil, a organizátoři festivalu si velmi po-
chvalovali aktivní přístup doberských dětí a jejich zdvořilé a slušné vystupování. Tě-
šíme se na příští rok, s čím nás kulturně vzdělávací festival English Week zase pří-
jemně překvapí. Mgr. Jan Lörinc, Mgr. Jarmila Kročková

Putování s knihou
Dva naše žákovské kolektivy nalákala paní knihovnice na vytvoření zajímavé in-

teraktivní knihy. Byli to žáci 4. B s p. uč. Blažkovou a žáci 9. ročníku volitelného
předmětu Ekologická výchova spolu se žáky přírodovědného kroužku s p. uč. Lys-
kovou.

Ti mladší vymysleli
a vytvořili pěkné poví-
dání o pejskovi a ko-
čičce. Starší žáci pra-
covali na knize s nauč-
ným obsahem o slo-
nech, která může
sloužit jako doplňující
materiál do výuky pří-
rodopisu. V obou kni-
hách bylo vloženo
mnoho interaktivních
úkolů.

Obě knihy pak „au-
toři“ prezentovali v
Hradci nad Moravicí,
kde se sešlo kolem še-
desáti takto vyrobe-
ných knih. 

Dvě poroty složené z
přítomných dětí a kni-
hovníků vybraly devět knih, které je nejvíce zaujaly. A představte si — na krásném
třetím místě se umístili naši „Sloni“!!! Tyto knihy poputují do Brna, kde jedna z nich
bude vybrána nakladateli a dána do tisku. Ze všech knih, zhotovených dětmi, bude
vytvořena putovní výstavka.

V Hradci nad Moravicí si děti také zasoutěžily ve vybíjené a vybojovaly pěkné třetí
místo. Kromě sportovních aktivit byla pro účastníky připravena i prohlídka zámku. 

Sobota 25. 6. 2011 byla pěkným a zajímavým dnem pro tyto naše žáky: Kláru Ko-
lářovou ze 7. A, Karolínu Kubíčkovou, Kristýnu Rainochovou, Lucii Pohludkovou
a Michaelu Konečnou ze 4. B. Mgr. Květoslava Lysková

Šerpování absolventů ZŠ Dobrá
Vrcholnou událostí závěru školního roku se stalo šerpování odcházejících žáků

9. ročníku. Před čestnými hosty z vedení obce a školy, před svými rodiči, sourozenci
a učiteli předvedli naši deváťáci pečlivě připravené pásmo humorných scének, hu-
debních čísel a videoprojekcí rekapitulujících nejpovedenější školní akce za celou
dobu studia na 2. stupni.

Ukázka vystavených interaktivních knih.



Nemůžeme zde vyjmenovat všechny žáky, kteří
přispěli svým dílem k zdárnému průběhu kultur-
ního programu, ale přesto alespoň zmíníme krásné
vystoupení Terezy Nytrové, která potěšila publi-
kum svou hrou na akordeon, a Marka Wojnara,
který projevil své velké hudební nadání při hře na
klavír a na bicí.

Žáci zvlášť pro tuto příležitost secvičili sborový
zpěv písně, kterou sami složili, a v jejímž textu se
krásně a lidsky loučili se svou školou a svými spolu-
žáky. Musíme přiznat, že v průběhu písničky uro-
nily slzu i tvrdší povahy v publiku, a sbor deváťáků
sklidil zasloužené ovace. 

K žákům promluvil i pan starosta s panem mís-
tostarostou, poděkovali jim za všechny jejich stu-
dijní úspěchy, popřáli jim mnoho štěstí na střední
škole a připomněli jim, aby nikdy nezapomínali,
kde jsou jejich kořeny a kde udělali své první
krůčky na cestě za vzděláním. Paní ředitelka pak ve
svém projevu vyjádřila naději, že se z šerpování
stane nová školní tradice a s odcházejícími devá-
ťáky se takto budeme loučit i v následujících letech. 

Ale to už se program chýlil ke konci a po děkov-
ných proslovech třídních učitelek následoval sa-
motný akt šerpování, kdy každý deváťák obdržel
kromě absolventské šerpy i pamětní list. Třešnič-
kou na dortu bylo hudební vystoupení p. uč. Jiřího
Nohla, p. uč. Lukáše Kubieny a žáka Marka Woj-
nara. Jejich hit Jahody mražený rozpoutal v publiku hotovou bouři nadšení. 

Ještě jednou děkujeme našim deváťákům za tento krásný kulturní program a pře-
jeme jim do dalšího studia i osobního života jen to nejlepší. Mgr. Jan Lörinc

Rozhovor s fieditelkou matefiské ‰koly Marií Nûmcovou

Ve kterých letech byla doberská mateřská škola postavena?
Prní budov byla postavena 28. října 1968. Protože zde bylo strašně moc dětí, tak

se přistavovala druhá budova, ta byla postavena v roce 1977. Byla postavena s po-
mocí rodičů, protože neměli kam dát děti, tak tu druhou budovu postavili v rámci
brigády Akce Z. Postavila se na rychlo a 1. září 1977 už byla otevřena. Mateřská škola
měla vždy pět tříd a měla kolem 120 dětí.

Kdy jste se stala ředitelkou školy?
Já jsem se do funkce dostala v roce 1988, vystřídala jsem paní Kampovou, která šla

do důchodu. Byla jsem tady učitelkou od roku 1969, přišla jsem z Třince. 

Jak fungovala doberská škola za socialismu, byl nějaký rozdíl mezi součas-
ným a minulým režimem?

Já jsem to ani moc nepociťovala, protože jsem se stala ředitelkou v roce 1988
a v roce 1989 už byla revoluce. Jako učitelka jsem dělala to, co jsem měla. V roce
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1988 to bylo v pohodě a to se tak nějak táhlo až do dneška. Neznám, co bylo před-
tím, co museli za socialismu dělat vedoucí funkcionáři. 

Co se změnilo v doberské školce za vašeho ředitelování?
My jsme zažili hodně změn ve vzdělávacím procesu, byl vytvořen nový program

vzdělávací práce, takže se objevil nový styl, nový způsobu práce s předškolními
dětmi.

Ten nový školní vzdělávací program byl vytvořen kdy?
Školí vzdělávací program vznikl v roce 2004, ale my jsme to zkoušeli už od roku

2003. Zkoušeli jsme, jak to bude fungovat, protože to bylo pro nás něco úplně no-
vého. Takže od roku 2003 už jsme pracovali podle nového školního vzdělávacího
programu.

A co ještě se změnilo?
Musela jsem změnit nábytek, vybavení, hračky, všechno se to muselo postupně

modernizovat, všechno bylo zastaralé z roku 1968. Teď všechno dochází, máme dvě
staré budovy, které potřebují pořád neustále údržbu. Tam něco praskne, tam se
něco utrhne. Nechala jsem vypracovat studie na zateplení budov, a hlavní cíl, který
jsem měla, bylo udělat novou zahradu. K tomu jsem taky nechala vypracovat pro-
jekt. Snažila jsem se dotaci nějak sehnat, byla grantová soutěž v Radegastu, tak jsem
se snažila přihlásit.Ale neúspěšně. To chce čas a získat nějakou dotaci z evropské
unie.

Ještě bych se chtěl zeptat, v tom novém školním vzdělávacím programu, byly
tam nějaké změny oproti předešlému systému?

Změna byla ve způsobu práce, my jsme byly dříve zvyklé pracovat s celou skupi-
nou frontálně , neboli všechno najednou. Takže jsme děti posadili na lavičku k ta-
buli, a probírali jsme nějaký problém. Teď podle nového systému už to tak nedě-
láme. Máme daný cíl na celý týden, a pracujeme už od rána. Takže už při ranních
hrách děti motivujeme, abychom se dobrali k tomu danému cíli. Aby se už děti
samy dobraly k tomu, co já pak s nimi budu shrnovat, aby ony samy už to zjistily.
Takže při těch ranních hrách děti stavějí, kreslí, tvoří. Pak už je rozdělíme do skupi-
nek. Jedna skupinka třeba něco chystá v pokojíčku, vaří, chystá, druhá skupinka má
kostky, auta, staví třeba nějaký obchodní dům, nákupní středisko, aby mohly ma-
minky přijít nakoupit, no a další skupinka si třeba kreslí ovoce, zeleninu. Takže my
celou třídu rozdělujeme po takových pěti, šesti skupinkách, pro ně máme připra-
vené to zadání, a ten cíl toho, co budeme chtít u děti vytvořit. No a v jedné třídě jsou
děti od tří let až do sedmi, takže musíme u jednotlivých věkových skupin vědět, kde
koho zapojit. Organizačně je to velice náročně pro tu učitelku, protože ona je
vlastně sama, a musí těm skupinkám nabídnout činnost, a rozvíjet jejich tvořivost.
Dřív to bylo trochu jiné, protože jsme si sedli, popovídali jsme si, nakreslili jsme si
obrázky, pak jsme si zahráli a bylo. A teď už vlastně s těmi dětmi pracujeme od rána,
děti by si to měly všechno zkusit, ohmatat, pečeme pro maminku závin, piškot, pak
chystáme to pohoštění. No prostě takové činnosti, je to takové různorodé.

Dosáhla školka nějakých úspěchů za posledních dvacet let?
Tak já myslím, že hlavní úspěch je spokojenost dětí a rodičů. Snažíme se prezen-

tovat i na veřejnosti, připravujeme program pro obec, která nás požádá, když po-
třebuje. Chystáme akce spolu s rodiči, je to například Den dětí tady na zahradě, kdy
si děti s rodiči posedí, zasoutěží, vyřádí se. A jinak to ocenění je, když jsou děti spo-
kojené, rády chodí do školky. Taky je důležitá spokojenost rodičů.
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Byly v posledních dvaceti letech nějaké těžké okamžiky, kterým jste museli
čelit?

No to byl problém právní subjektivity. My jsme vždycky spadali pod krajský úřad,
nebo pod Okresní národní výbor nebo pod Školský úřad, a v roce 2003 jsme získali
samostatné právní postavení. Musela jsem najmout novou pracovní sílu, eko-
nomku. Takže museli jsme nastoupit na nový způsob práce. My jsme byli řízení
školskými úřady, ty nám říkaly udělej to tak, pošli, dodej. A teď jsme vlastně samo-
statná jednotka a musíme fungovat sami. Zřizovatelem je stále obecní úřad, ale my
jsme samostatní. To byl takový zlom, musela jsem se náhle přeorientovat, stala se ze
mne ředitelka i manažerka. Musela jsem začít shánět sponzory, o všechno se posta-
rat, co se týče oprav, vybavení a zařízení. Už není nikdo, kdo by mi koupil nebo dal
nějaké vybavení.

Jezdíte s dětmi na nějaká zajímavá místa?
Tak my jezdíme každý školní rok do Ostravy, to je velká akce, jezdíme tam dvěma

autobusy. Každá třída si dělá svoje výlety. Ať je to do Frýdku, do Dobratic, nebo do
Skalice, kde si hrajeme na hledání pokladů a skončíme vždy u občerstvení v Zanzi-
baru. Je to finančně náročné, ty autobusy jsou drahé.

Kolik učitelek se v učitelském sboru vystřídalo za Vašeho působení ve funkci
ředitelky?

Dejme tomu, že patnáct, tak nějak.

Z jakých všech obcí sem dojíždějí žáci?
Pazderna, Nošovice, Nižní Lhoty, Skalice, Frýdek. 

Spolupracujete třeba s nějakými místními spolky?
Důchodci s námi spolupracují. Zvou nás na své výstavy, my pro ně děláme pro-

gramy. Pak tu máme zahrádkáře, pro ně kreslíme výzdobu, pomáháme jim aranžo-
vat výstavy. Hasiči nám pomáhají, když potřebujeme připravit lavičky na dětský
den.

Děláte pořád nějaké besídky pro rodiče žáků?
My spíše prezentujeme, co všechno se ty dětí za tu dobu, co nastoupí do školky

naučí, aby věděly ti rodiče, co vlastně to dítě tady dělá, takže máme den otevřených
dveří, kde rodiče můžou přijít a můžou se podívat. No a pak před vánočními svátky
se dělá takové vánoční posezení u vánočního stromečku, kdy děti napečou cukroví,
nachystají celou školku, a pak maminky přijdou, uvaří jim čaj a kafe, a zpříjemní jim
to posezení, že jim zazpívají, zatančí a přednesou. No a pak druhé vystoupení jsme
dělali maminkám ke dni matek. Každá třída připraví pohoštění, a děti se prezentují,
co se vlastně za celý rok naučily.

Kolik má mateřská škola tříd?
Od roku 2008 má čtyři třídy, má stočtyři dětí. Dříve jsme mívali pět, pak se to ra-

pidně snížilo na tři, po roce 2008 se to zvýšilo na čtyři a po letošním zápise by už
dětí bylo na pět tříd.

Co pro Vás byla nejzajímavější zkušenost na pozici ředitelky?
Asi práce s lidmi, protože tady jsou zaměstnanci, učitelky, provozní zaměstnanci,

tak najít vždycky tu správnou cestu, jak každému porozumět, umět ho vyslechnout.

Co by jste v Dobré změnila?
Tak to nevím, nic mne teď nenapadá.
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Kam chodíte v Dobré do hospody?
Na Sýpku.

Chodíte se někdy někam po Dobré procházet?
Ne, já jsem z Pazderné, takže jak já nasednu do autobusu a dojedu, tak se už

zpátky nevracím. Petr Salamon

ZPRÁVIâKY Z NA·Í MATE¤SKÉ ·KOLIâKY

ČERVEN V NAŠÍ ŠKOLCE
Prázdniny jsou již v plném

proudu, děti si užívají sluníčka, vody
a teplého počasíčka, my si však ještě
připomeneme některé zdařilé akce
naší školky, které proběhly v měsíci
červnu.

ROZLOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY
Všechny děti si nejprve užily

úterní odpoledne s veselou pohád-
kou „Ferda Mravenec.“ Po skončení
pohádky se již naši předškoláci těšili
na své rodiče.

Všichni společně pak sledovali pa-
sování našich předškoláků na ško-
láky, kterým nás doprovázeli naši
známí hrdinové z pohádky — tedy
Ferda Mravenec a Brouk Pytlík. Děti
dostaly na památku pěknou knížku
a pamětní list, paní učitelky jim po-
přály mnoho úspěchů a hlavně samé
jedničky v jejich školním snažení.

DĚTSKÝ DEN NA ZAHRADĚ 
Nejoblíbenější akcí našich dětí

bývá samozřejmě každým rokem
Dětský den 

na zahradě naší školky. Počasí bylo
letos přívětivé, a tak děti mohly ve-
sele řádit na skákacím hradu, soutě-
žit v nejrůznějších disciplínách jako
například skákání v pytlích, házení
kroužky či hod míčkem na cíl apod.

Dětem samozřejmě po těchto vše-
lijakých atrakcích vyhládlo, proto si
mohli společně s rodiči opéct párky
na ohni, které jim určitě přišly k duhu.

Děkujeme srdečně všem sponzo-
rům této velmi vydařené akce a děti
se budou určitě těšit na příští Dětský
den.
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DEN S HASIČI
Těsně před koncem školního roku nás s dětmi čekal ještě den, který jsme strávili

s Hasičským záchranným sborem v Nošovicích. Tam na nás již čekali místní hasiči,
kteří dětem předvedli svá moderní hasičská auta i jejich vybavení, děti si vyzkou-
šely, jaké to je hasit požár. Také jsme se vydali na prohlídku celého velkého areálu.
Dětem se nejvíce líbilo pozorovat hasiče při jejich sešupu dolů po tyči při zá-
chranné akci, který jim rovněž hasiči předvedli. Děti měly také spousty zvídavých
otázek, na něž se snažili hasiči odpovídat. 

Ale určitě největším zážitkem pro všechny bylo pozorování obrovského jeřábu
a jeho postupné zvedání se až doslova do oblak.

Tato akce se líbila všem chlapcům, ale určitě nejen jim, proto děkujeme hasičům
z Nošovic za příjemně strávené dopoledne. Mgr. Drahomíra Dvořáčková

100. narozeniny na‰í obãanky
Nestává se každý měsíc, ba ani každý rok, aby se mohla obec pochlubit takovým

krásným výročím. Nám se to podařilo, neboť paní Marie Mylková se krásného a po-
žehnaného věku dožila a spolu s námi oslavila své 100. narozeniny.

22. června 2011 jsme se vydali do Domova důchodců na Lískovecké ulici ve
Frýdku–Místku, abychom se zúčastnili krátké, ale o to upřímnější oslavy význam-
ného životního jubilea oslavenkyně. Ne jen zástupci obce Dobrá, ale také pracov-
nice Magistrátu města Frýdku–Místku a samozřejmě nejbližší příbuzní, ošetřující
personál a sám pan ředitel zařízení pozdvihli číše a popřáli paní Marii hodně zdraví,
spokojenosti a pohody do další let.

A protože u všeho byla i internetová televize, můžete se sami podívat a poslech-
nout si rozhovory s některými účastníky. Paní oslavenkyně sice nemluví, ale zato
vás odzbrojí svým krásným úsměvem. Přesvědčte se sami, stojí to za shlédnutí.
(crtv.cz — obec Dobrá.
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Myslivcovo léto
Na přelomu července a srpna je největší událostí v přírodě vrcholící srnčí říje. Na lou-

kách i polích můžete skoro po celý den vidět, jak se srnci prohánějí za srnami. Srny srnce
přivolávají naříkavým pískáním, které můžeme slyšet i my a které se často napodobuje.
Jakmile srna srnce přivolá, tak to na první pohled vypadá, že srnec srnu vyhání ze svého
teritoria, ale je tomu naopak. Srna srnci dlouhou dobu odolává a utíká před ním, a me-
zitím se sama připravuje na vhodný okamžik k založení nového rodu, a zároveň si ově-
řuje, zda daný srnec je dostatečně silný, aby si ji udržel. Někdy to trvá i několik dní než
„se mu poddá“. Zajímavostí srnčí říje je také počasí, které srnčí zvěři v říji vyhovuje. Čím
větší vedra, tím aktivnější je srnčí zvěř v říji. Naopak je tomu u jelení zvěře, která k dobré
říji potřebuje co nejchladnější počasí, kdy tomu vyhovují chladná rána koncem září.

Srnci se také navzájem prohání mezi sebou, a to takovou rychlostí, že člověk nedokáže
ani zpozorovat jaký srnec kolem něj proběhl. Srnci si tak utvářejí svá teritoria a ty si pak
hlídají před jinými konkurenty tímto způsobem, někdy se může stát, že slabší sok je při
bránění teritoria zraněn a svým zraněním může podlehnout. V tomto období dochází
také mnohem častěji ke střetu zvěře s automobily. V současné době máme rozmístěny
pachové ohradníky, které se musí pravidelně obnovovat novým nástřikem. V místech
kde jsou tyto pachové ohradníky, došlo oproti loňsku k nepatrnému množství srážek aut
se zvěří. Naopak v místech kde nám tyto ohradníky nějaká dobrá duše zcizila, tak došlo
již k několika kolizím aut se zvěří. Ten kdo to zcizil, se stejně nemůže radovat s toho, že
by ochránil svou zahrádku před zvěří, protože jak jsem již výše popsal, musí se tyto ob-
novovat novým a drahým nástřikem v pravidelných intervalech.

Plod srnčete se v srně se vrně začne vyvíjet až v prosinci a srnčata se rodí koncem
května a začátkem června. Srnčí zvěř podle počasí pozná jak úrodný a na potravu hojný
bude nastávající rok, což ovlivní počet zárodků v děloze srny, kterých je obvykle jeden až
tři v některých případech. Tato schopnost „odložené březosti“ je skoro zázračná a na-
zývá se latentní (skrytá) březost. 

Na polích již začaly žně a po
žních se pole pro zvěř stane na ně-
jakou dobu prostorem připomína-
jící poušť. Již v tuto dobu by se mělo
započít přikrmovat zvěř, zejména
bažanty, což tak činíme zasypává-
ním zásypů z počátku plevami a ná-
sledně i zrním. Strniště jsou totiž
málo úživná a zvěř se nemá kde skrýt.
Zásypy slouží jak bažantům, tak
i zajícům a drobnému ptactvu, kte-
rého v současné době není moc a je
mu třeba taky pomoci s přežitím. 

Malá srnčata už vycházejí na pastvu se srnami a je nádherné pozorovat je jak si hrají
a jak jsou sametově hnědá. Následují svou matku skoro všude. Jen po dobu říje je srna
odloží na bezpečné místo. Není tedy vhodné, aby takovéto odložené srnče někdo vzal
s tím, že je opuštěné, protože tomu tak fakticky není. 

* * *
V červnu proběhla se školou další akce, a to „Dětský den s Myslivci z Dobré“. Děti

1.—5. ročníků si prohlédly na malou výstavku o zvířatech našich lesů a pak prošly v do-
provodu našich myslivců stezku lesem, kde poznávaly různé rostliny a stromy a plnili
další úkoly související s naší přírodou. Odměnou nejlepším třídám byly sladké ceny
a všichni si mohli pochutnat na občerstvení, které pro ně myslivci připravili. Velký dík
patří všem, kteří tuto akci organizovali a zúčastnili se jí, a to nejen myslivcům, ale i uči-
telům a dětem.

Mgr. Vítězslav Pantlík, MS Vrchy Dobrá–Pazderna
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Den s myslivci
Prozářený letní den, protkaný

dětskými hlásky v náručí přírody,
tak lze charakterizovat tradiční
Den s myslivci, který dne 23.
června 2011 uspořádalo pro 1. stu-
peň žáků základní školy v Dobré
myslivecké sdružení „VRCHY“,
Dobrá–Pazderná. Škola hrou, jak
byla celá soutěžní akce pojata
v prostoru nádherné krajiny
v okolí naší myslivecké chaty, zau-
jala všechny přítomné.

Více jak 200 dětí si v zábavné
soutěži vyzkoušelo svoje znalosti
a dovednosti. S podivem oslňovaly
odpovědi ze života zdejších zvířat,
určování stromů a rostlin. Ne-
méně zdatně si děti počínaly při
praktických dovednostech, kdy za
bouřlivého povzbuzování ostat-
ních se jim opravdu dařilo
a mnohdy bylo velmi složité roz-
hodnout, kdo skutečně byl lepší.
Za pozornost stojí zejména střelba
ze vzduchovky, přechod po ne-
zpevněné lávce, řezání dřeva ruční
pilou, hod šiškou do vykotlaného
stromu, či házení tenisovým míč-
kem na cíl apod.

Jednotlivé soutěže byly hodno-
ceny a nejlepší obdrželi diplom
a sladkou odměnu. Nakonec si
všichni pochutnali na teplém
párku, kofole a čokoládovém
oplatku. Úsměv a spokojenost
mládí byla pak pro nás velkým za-
dostiučiněním. Pochvalu za pří-
pravu, organizaci i průběh akce
samozřejmě zaslouží všichni naši
myslivci, kdy za vydatného při-
spění přítomných pedagogů zá-
kladní školy můžeme akci hodno-
tit jako velmi zdařilou a že splnila
svůj účel.To ztvrdilo i předání ke-
ramické plastiky s věnováním do
rukou předsedy MS. Ta jistě najde
své místo v prostorách myslivecké
chaty.

Předseda MS „VRCHY“,
Dobrá–Pazderná Václav Vaněk 
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Ohlédnutí za letošním DOBRfestem
Hola! Hola! Krátce před koncem šk. roku v Dobré proběhl již druhý ročník hu-

debního festivalu nesoucí název DOBRfest. Co jse na něm mohli slyšet a vidět?
V prvé řadě vystoupila zatím ne moc známá bluesrocková kapela Sto8, která k nám
přijela z Hnojníku. V jejím podání zazněly nejrůznější hity jako například Břímě,
Dětské šaty a mnoho dalších. Publikum svoji spokojenost dalo velice hlasitě najevo.
Vcelku dobrý start letošního DOBRfestu. Jako druhá v pořadí zahrála na našem fes-
tivalu již podruhé kapela Ligotský Marras, která k nám přijela z Komorní Lhotky. Ani
tahle kapela nebyla odměněna jinak než radostný jásáním publika. Jako třetí se le-
tos u nás poprvé představila kapela The Snopl z Frýdku—Místku, od které jste měli
dokonce i možnost zakoupit si jejich CD s názvem Tanec s ďáblem. Budu upřímná,
ale zdálo se mi, že právě tato kapela sem k nám dotáhla asi většinu jejich skalních
fanoušků, což bylo vidět právě na jejich obrovské radosti. Z jejich repertoáru za-
zněla třeba píseň Pondělní rána. Čtvrtou kapelou byla LÍHeň, tak jako předchozí ka-
pela je i LÍHeň z Frýdku—Místku. I tahle kapela měla velký ohlas, všichni skando-
vali. Pokud se nepletu, zazněla i píseň „Pívo, pívo“, která jistě potěšila příznivce to-
hoto nápoje. No co by to bylo za akci v Dobré, kdybychom tu neměli naše zastou-
pení? Takže jako minulý rok i letos DOBRfest zakončila kapela Máma mele maso,
tvořena místními hudebními nadšenci. Od nich zazněly známé české i zahraniční
hity jako například Trezor, Osmý den, Jahody mražený či Hallelujah, All star… Ce-
lým odpolednem až do pozdních hodin nás provázel moderátor Vojtěch, kterému
patří velké díky stejně jako kapelám, které přijely, aby nám zahrály.

Nakonec dojmy z letošního DOBRfestu některých dotázaných.
1. Jak se ti líbil letošní ročník DOBRfestu?
2. Co říkáš na organizaci celého večera? Zlepšila bys na ni něco nebo bylo vše v po-

hodě?
3.Říkal/říkalas, že se ti kapely líbily, která tě třeba nejvíc dostala?
4.Šel/šla si na DOBRfest z konkrétního důvodu? Pokud ano tak jaký?
5.Uvítal/uvítala bys další ročník?

1. Sice jsem na minulém ročníku nebyla, ale kapely byly úžasné, lidi také. Takže se
mi letošní ročník velice líbil.

2. Nic bych asi neměnila. Organizace byla dobrá. Byl zajištěn stan, kdyby pršelo
a celkově bylo vše OK…

3. a 4. Líbily se mi všechny kapely. Původně jsem tam šla hlavně kvůli kapele The
Snopl, ale nakonec se mi nejvíc líbila doberská kapela Máma Mele Maso, což jsem
sice vůbec nečekala, ale byli fakt dobří. Ale jak říkám, všechny byly dobré.

5. Na další ročník se už těším… Takže doufám, že bude.
Monika 

1. Letošní ročník DOBRfestu se mi velice líbil. Skvělý výběr kapel a vyšlo nám i po-
časí.

2. Organizačně to bylo v pohodě. Hlavně bych chtěl pochválit zastřešení areálu
proti dešti, který nás postihl jen mírně oproti loňskému roku.

3. Nejvíce se mi asi líbila skupina LÍHeň a samozřejmě naše domácí Máma Mele
Maso.

4. Na letošní DOBRfest jsem si šel poslechnout skvělé kapely z našeho okolí a dále
také kvůli natočení videa z DOBRfestu.

5. Věřím, že další ročník proběhne a bude vydařený, tak jako předešlé dva ročníky.
A na závěr, jelikož ses zúčastnil i minulého ročníku mohl bys ho porovnat?

16
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Určitě by festival mohl být alespoň dva dny, jako tomu bylo loni. Opět vymyslet
nějaké procházky o historii obce, apod.

Michal

1. Byl super
2. V pohodě a dobrá organizace
3. Sto8, Máma Mele Maso
4. Ano, v kapele Sto8 hrajou moji bratranci
5. Jj určitě bych zase přišla 
Mishell

1. Byl skvělý! Musím říct, že to bylo lepší než minulý rok. Možná to bylo díky počasí.
2. V pohodě, bez problémů. 
3. Všechny byly skvělé, ale nejvíce se mi přece jenom líbila kapela Máma Mele Maso.
4. Setkat se s přáteli a poslechnout si hudbu a zatančit si.
5. Určitě! 
Kate Reportáž připravila Veronika Vroblová

Fotosoutěž pokračuje…
Stejně jako v loňském roce pořádá Doberský kulturní spolek fotosoutěž. Možná

jste nějaké informace zaznamenali již z minulých Doberských listů, ale určitě ne-
bude na škodu je zopakovat. Sběr fotografií pokračuje až do konce srpna, tedy stále
ještě máte spoustu času na focení krajinek, přírody našeho doberského okolí (při-
pomínáme, že tématem je krajina a příroda 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 ad-
resu 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).

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

3. turnaj „O POHÁR SEVERU“  ve stolním hokeji (billiard hockey) —
„šprtci“ — Dobrá dne 18. června 2011

Na poslední třetí turnaj, který pořádal místní klub B.H.C.Dobrá, se sjelo celkem 25
hráčů z pěti družstev severní Moravy. Hlavním úkolem našich hráčů bylo vítězství
v soutěži družstev — to se prakticky již od začátku potvrzovalo. Na celkové vítězství
sahal domácí Josef Svoboda, který bohužel v rozhodujícím finálovým utkání pro-
hrál s Michalem Urbáškem (KSH Sever Zábřeh) vysoko 2 : 6. To však domácí klub
příliš mrzet nemuselo, medaile totiž brali druzí. 

V kategorii žen si odnesla naše Martina Bronclíková zlatou medaili a následována
stříbrnou hráčkou Kamčou Žvakovou (opět z domácího klubu). 

Medailové zastoupení jsme měli v kategorii žáků, stříbro bral Jan Hadaščok
a bronzový stupínek patřil jeho bratrovi Tomášovi. Celkem jsme tedy vybojovali 4
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medaile a především celkové vítězství v soutěži družstvech tohoto turnaje, v němž
jsme, i díky početní převaze, dominovali. Avšak celkové turné 3 turnajů

„O POHÁR SEVERU“ vyhráli borci z Ostravy (Šprtec Partyja Ostrava), stříbrný na-
konec končí klub B.H.C. Dobrá, který „přeskočil“ o 3,5 bodů tým Future (kombino-
vaný z hráčů Zábřehu a F–M).

Děkujeme všem za spolupráci a účast, především všem sponzorům, mezi něž patřili: 
• Obec Dobrá
• Carbol’s Corp. s.r.o — řeznictví
• a uzenářství v Dobré
• Bar FLAMINGO Dobrá
• CK FOLTOUR (pan Foldyna) 
• Vlastimil Kalmus — prodej
• tonerů a inkoustů, servis tiskáren

Tímto končí turné „O POHÁR SE-
VERU“, ovšem pro náš klub B.H.C.
Dobrá sezóna nekončí. Přes letní
prázdniny se budeme pečlivě při-
pravovat na novou meziklubovou
sezonu ve vlastní soutěži. Další líté
boje s ostatními kluby zahájíme na
podzim 1. turnajem série Grand Prix
pod hlavičkou Českého svazu stol-
ního hokeje, v němž se bude bojovat
také o první body a nominaci na
Mistrovství České republiky ČSSH,
které se bude konat počátkem násle-
dujícího roku.

3. turnaj „O pohár severu“ — tabulka družstev: Medailové pozice týmů 
1. B.H.C.DOBRÁ 21 po 3 turnajích:
2. ŠPRTEC PARTYJA OSTRAVA 16 1 Šprtec Partyja Ostrava 62.5
3. VSETÍN 10 2 B.H.C.DOBRÁ 58.5
4. FUTURE 9.5 3 FUTURE 55.0
5. KSH SEVER ZÁBŘEH 5.5 Josef Svoboda (B.H.C.Dobrá)
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Zahrádkáři informují
Základní organizace zahrádkářského svazu Dobrá , pořádá výstavu ovoce a zele-

niny ve společenském sále základní školy dne 24.—26. září 2011. Bude uskutečněna
soutěž o největší a nejtěžší , ovoce vystaveného. Tato soutěž je přístupná široké ve-
řejnosti, nad touto soutěží přebral patronát starosta obce Dobrá ing. Jiří Carbol.

Výpěstky se přijímají 23. září 2011 do 17 hod.
Na vaší účast se těší pořadatelé zahrádkáři.

Pozvánka sportovní komise
Dne 6. srpna 2011 od ranních hodin budou probíhat na hřišti „Mechula“ (za Ka-

čabarem proti proudu řeky) dětské radovánky se spoustu soutěží a odměn .
Odpoledne se sejdou dvě skupiny rivalů, které zahájí již 43. ročník fotbalu „Svo-

bodní proti ženatým“.
Přijďte v co největším počtu povzbudit malé bojovníky nebo i ty větší.
Ze zkušeností z předešlých let můžu říci, že se máte na co těšit J
Pod organizačním vedením p. Luďka Kotáska a dalších skvělých lidí se toto hřiště

v lese promění v pohádku a odpoledne v rušnou arénu se spoustu návštěvníků.
Bohaté občerstvení zajištěno. Za sportovní komisi, René Křižák

Pozvánka sportovní komise
5. ročník plážového fotbálku „Zanzibar“ se bude konat 13. srpna 2011 od 9.30

hod. u Zanzibaru.
Družstvo tvořeno 3—5 hráči, startovné 100 Kč/osobu. V ceně je občerstvení a při-

chystány budou i hodnotné ceny.
Přihlášky na tel. č. 723 806 364. Za sportovní komisi, René Křižák
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PROVÁDÍM VÝKOPY
PÁSOVÝM MINIRÝPADLEM
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

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
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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!

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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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 10. srpna 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


