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UPOZORNĚNÍ
OBČANŮM

POPLATEK ZA ODPADY JE SPLATNÝ
NEJPOZDĚJI 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

Výzva stavebního úřadu
Stavební úřad žádá všechny občany, kteří již obdrželi písemné vyhotovení územ-

ního souhlasu ke stavbě kanalizační přípojky a dosud si nevyzvedli ověřenou pro-
jektovou dokumentaci, aby tak co nejdříve učinili. Ověřená projektová dokumen-
tace je připravena v kanceláři č. 23 stavebního úřadu. 

VáÏení obãané,
letošní prázdniny jsou již minulostí a byly to opět dva nejrychleji ubíhající měsíce
v roce. Toto tvrzení nejspíše podpoří hlavně děti, kterým začíná tolik milovaná
škola. Přejeme jim hodně úspěchů v náročném studiu a novým prvňáčkům úspěšný
start do školních let. Je potřeba připomenout, že během prázdnin probíhal ve škole
čilý provozní ruch, protože se musely přestěhovat dvě učebny ze staré školy do no-
vých prostor. Tímto chci poděkovat všem zaměstnancům a pedagogickým pracov-
níkům naší školy za tvorbu těch nejvhodnějších podmínek k vzdělávání dětí.

Prázdninové počasí bylo docela rozmarné a proto jsme měli skutečně velikou ra-
dost, že se na Den obce —Velkou Doberskou 2011 umoudřilo a mohli jsme si užít
příjemný a slunečný den. Díky pomoci mnoha dobrovolníků, zaměstnanců obec-
ního úřadu a členů občanských spolků jsme mohli nabídnout širokou paletu nejen
občerstvení, ale i sportovní i kulturní zábavy. Více informací si můžete přečíst
v článku pana místostarosty. Vám všem, kteří jste obětavě pomáhali, velmi srdečně
děkuji. Doufejme, že se našim návštěvníkům a zahraničním hostům na obecních
slavnostech líbilo a že se k nám budou rádi vracet. 

Ing. Jiří Carbol, starosta obce

DEN OBCE — VELKÁ DOBERSKÁ 2011
Je mou milou povinností seznámit vás s celým průběhem této největší kulturní,

společenské i sportovní akce naší obce, neopomenout poděkovat všem, kteří se
svým postojem a aktivním přístupem podíleli na přípravách a průběhu akce.
Zvláště potěšitelným jevem bylo, že nikdo z oslovených neodmítl, ba naopak i něk-
teří ze spoluorganizátorů vnášeli již v rámci příprav své nápady, návrhy — a celá
tato pozitivnem nabitá atmosféra vedla k jedinému cíli — připravit vše ne jen pro 
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naše hosty z Polska a Slo-
venska, ale také pro ná-
vštěvníky z okolí a na prv-
ním místě pak z naší obce.
A to vše takovým způso-
bem, aby se zde cítili pří-
jemně a aby odcházeli či
odjížděli s nezapomenutel-
nými zážitky. Podařilo se
a za to bych chtěl všem po-
děkovat.

Na úvod mi dovolte ně-
kolik zamyšlení a údajů —
je to důležité z hlediska his-
torického a čtenáři po le-
tech vyhledávají právě
zmínky o dobových zvlášt-

(Nahoře:) Hrálo se opravdu
obětavě — zleva Jiří Carbol a
Tomáš Vojtovič (oba v tmavém)

>> Někomu učaroval šprtec —
zleva: Láďa Hájek a Libor Ml-
čák (vítěz turnaje — v akci)

>> Naši slovenští přátelé
hledali stín…ostatně po něm
prahli všichni.
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nostech. Tak tedy — již devátý ročník
Velké Doberské poprvé poněkud změ-
nil svůj název — „Den obce Dobrá —
Velká Doberská 2011“, konal se v sobo-
tu 27. srpna 2011 v areálu multifunkč-
ního hřiště při naší základní škole.
Vzhledem k velmi proměnlivému po-
časí jsme se rozhodli využít nejen náš
stan, ale vypomohli jsme si i půjčkou ze
Soběšovic — areálu vévodily tedy dva
velkokapacitní stany — jednak proto,
aby se (v případě deště a nepříznivého
počasí) návštěvníci mohli schovat a se-
trvat v suchu — ale také proto, aby (ve
velké vedru — a to se potvrdilo…) na-
lezli aspoň kousek stínu. Areál byl při-
praven několik dní předem díky úsilí
našich zaměstnanců, v sobotu ráno se
doplnily jen vlajky všech tří zemí
a mohlo se začít.

Sobotní ráno připomínalo v areálu
hřiště i na obecním úřadě přípravu
před bitvou. Vše se dolaďovalo, na úřa-
dě se chystalo zázemí pro hosty ze
spřátelených obcí, ve školní kuchyni se
vařil oběd, stánkaři naváželi zásoby,
přijížděly první atrakce, řešily se nena-
dálé problémy s čepováním a chlaze-
ním piva (právě v momentě, kdy bylo
jasné, že počasí tentokrát s chlazením
„nepomůže“…), probíhala prezentace
účastníků sportovní části…a s úderem
půl deváté se objevili první hosté — do-
razil autobus se sportovní výpravou ze
slovenské Ochodnice a jen pár minut
za nimi dojeli auty i přátelé z polských
Buczkowic.

Část první — sportovní dopoledne.
Letošní Den obce si udržel tradici

a nabídl v dopoledních hodinách spor-
tovní vyžití. Soutěžilo se ve dvou na-
prosto klasických sportech — v malé
kopané (jediným omezením byl věk…)
a v šestkovém volejbalu. 

Aby se účastníci Dne obce správně
naladili již od ranních hodin, mohli si
zahrát vodní fotbal. Slovo „zahrát“ ne-
ní asi tím pravým, neboť všichni vodní
fotbalisté postupně poznali, jaké je to

Karol Šamaj – místostarosta Ochodnice,
tentokráte v roli kapitána vítězného týmu
(první zprava) 

Jakou řečí asi ti dva spolu mluví? Zleva starosta
Buczkowic pan Josef Caputa a starosta obce
Dobrá pan Jiří Carbol.



na samotném dně hřiště
mokré, i tvrdé… a s ohle-
dem na počasí si to někteří
vysloveně užívali. O krko-
lomné kousky nebyla nou-
ze, některé pády byly přímo
dech beroucí, diváci hlasitě
fandili a dodávali svými
hlasivkami sílu umdlévají-
cím hráčům i hráčkám.
Musím vyzvednout střelec-
kou ekvilibristiku Tomáše
Vojtoviče, který se v dresu
domácích — obce Dobrá —
zaskvěl osmi góly!

Slunce zvyšovalo svou
intenzitu a to příliš nepřálo
volejbalistům. Odehráli své
zápasy v těsné blízkosti
vodních fotbalistů a asi jim
museli tiše závidět.

Stejně hektické to bylo na
hřišti pro malou kopanou.
Zatímco hráči jednotlivých
týmů kombinovali na hřiš-
ti, běhali a zápolili o míč —
jejich fanoušci se ukrývali
ve stínu a byli rádi, že hrát
nemusejí. I zde nebyla nou-
ze o skvělé výkony a po
skončení turnaje jsme vě-
děli, že pohár za kopanou
v Dobré nezůstane. (Všech-
ny podrobné výsledky na-
leznete na jiném místě DL).

Část druhá — kulturní
odpoledne a večer.

Kulturní část akce zapo-
čala vlastně již před poled-
nem. Druhým autobusem
z Ochodnice k nám dorazili
všichni učinkující a docela
nám spadl kámen ze srdce.
Na druhé straně ale bylo
zřejmé, že by všechno mělo
být v pořádku a celý ná-
ročný program by neměl
být ničím a nijak narušen.
Po poledni se začal areál
plnit návštěvníky, byla pro-
vedena zkouška zvukové
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Pohodová debata se členy ochodnické dechovky — vpravo
pan Čeněk Juřica, předseda Klubu seniorů.

Dlouhá fronta dětí i dospělých se vytvořila před malířem,
který vám nejprve po dohodě navrhl nový, slušivý obličej —
a pak vám ho vytvořil. Vkusné… 

Členové mysliveckého sdružení Jan Matera a Jaroslav Byr-
tus — zatím klid, ale co pak?
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aparatury, zahříval se i moderátor Vlastimil Kalmus. A s úderem zvonů, které ohla-
šovaly 13.hodinu, vše vypuklo. Na pódium byli pozváni „slovenskí dychovkári“ a za-
hráli tak, jak se od nich očekávalo, řízně, od podlahy. Muzikanti ze souboru
OCHODNIČANKA jsou světem protřelí, zkušení muzikanti a jejich písničky se nesly
i zaplněnými stany. Moc dobrý úvod programu. Příjemnou atmosféru měl udržet
soubor SENIORKA. A podařilo se. Už podle názvu je soubor tvořen dámami v le-
tech. Přesto si udržují skvělou formu, náramně jim to ladí a přidají-li ke zpěvu své
typické houpání se — parádní vystoupení je na světě — myslím si, že v hlavách ně-
kterých našich seniorů již nyní zraje plán, jak na to, aby příští rok nemusela téměř
veškerý folklór obstarat Ochodnica (viďte, paní Vojtěško?). Jako třetí se v rámci od-
poledního programu se svým komponovaným pásmem představily dámy ze sou-
boru KYČERA. V jejich programu se mísila historie se současností celého kysuckého
kraje. Zazněly krásné a klenuté slovenské písně a také toto vystoupení zanechalo ve
všech přítomných milý dojem. Jako by všichni diváci říkali — jsme rádi, že vás tady
máme… Čest „našich barev“ pomohli zachránit oblíbení KOTCI. Jejich hudba do-
provázená libozvučným zpěvem nenechala nikoho z diváků v klidu. Opět se proje-
vila skutečnost, že pozváním tohoto skvělého souboru zvedneme úroveň celé akce,
což se splnilo do posledního písmenka. 

V rámci folklórní části Dne obce bylo uskutečněno slavnostní zahájení. Po odez-
nění státních hymen zúčastněných zemí se slova ujali nejvyšší přítomní zástupci tří
spřátelených obcí — za polské Buczkowice promluvil pan starosta Josef Caputa,
přítomné přivítal také místostarosta z Ochodnice pan Karol Šamaj a příjemnou zá-
bavu popřál domácí starosta pan Ing. Jiří Carbol.

Součástí odpolední části programu byl také „souboj“ harmonikářů — české barvy
hájil Ondra Pastrňák — v jeho podání zazněly francouzské šansony. Opět ukázal
svůj nebývalý talent. Stejně bravurně si vedl i slovenský chlapec, o mnoho mladší,
ale i z jeho hry bylo patrné, že prostě umí — dokonce si připravil překvapení, když
na závěr svého vystoupení zařadil nám dobře známou „Okolo Frýdku cestička…“ —
povedené, a zpívali všichni!

Program se bez přestávky sunul kupředu, lidí lačných po kulturních i gurmán-
ských zážitcích houfně přibývalo a „stánkaři“ si mnuli ruce, ale i bradu, jak to udě-
lat, aby se v tom horku podařilo všechny napojit (nakonec to dopadlo tak, že
všechny tři stánky různými způsoby doplňovaly své zásoby, zejména pivo teklo
proudem…suma sumáru se vyčepovalo o téměř 20 sudů víc než bylo plánováno!). 

Podvečerní část programu vyplnil svými netradičními krajovými popěvky a pís-
ničkami pan René Souček. Vtipné a trefné verše jeho písní zaujaly přítomné a místy
vzbudily nečekaný ohlas a salvy smíchu. Všichni už byli v očekávání, kdy se už ko-
nečně objeví onen silný muž, lamželezo, tedy Zekon — za sebe musím říct, že jsem
s ním měl možnost před vystoupením promluvit a už dlouho jsem se nesetkal s tak
sympatickým člověkem, který si na nic nehraje a který je naprosto normální…až na
tu netušenou sílu! Z jeho vystoupení jsem — bohužel — téměř nic neviděl, neboť
stát v páté řadě znamenalo jen tušit, co se na ploše odehrává. Podle ohlasů přítom-
ných si Zekon vedl znamenitě a předvedl mnoho ze svých úchvatných kousků.
I jemu se atmosféra akce velmi líbila a přivítal by pozvání i na příští ročník.

Od síly k lyrice…tak by se dal uvést koncertní set pana Jaroslava Wykrenta. Byli
jsme moc rádi, že zdravotní stav umožnil vystoupení této legendy. Na očích někte-
rých diváků bylo vidět, že je svými nestárnoucími písničkami skoro uhranul, nebo
lépe — dovolil jim krátce se ponořit do nedávné historie a broukat si nezapomenu-
telné texty písniček, kterým vdechla život — mimo jiné — i Maruška Rottrová. 

A pak to šlo ráz naráz — zvuková zkouška hlavní hvězdy večera (velmi rychlá —
díky mistru zvuku a světla panu Ivo Vlkošovi), tradiční ukázka juda v podání mla-



dých i starších sportovců
z kroužku SKP ve
Frýdku–Místku a Dobré.
O kvalitě vystoupení ne-
mohlo být pochyb — vždyť
mezi vystupujícímu byla
spousta mistrů či více-
mistrů republiky a vše reží-
roval pan Luděk Kubíček.
Jednotlivé cviky a formace
na tatami byly podmalo-
vány hudbou a zážitek byl
umocněn i hrou světel. Di-
váci se nahrnuli až k sa-
motným sportovců
a vznikla báječná symbióza
mezi sportovci a přihlížejí-
cími. 

Zde si dovolím malou
odbočku — od odpoled-
ních hodin až do večera
probíhaly další dopro-
vodné sportovní a silové
soutěže. Pánové z Billiard
Hockey Clubu (šprtce) lá-
kali nové zájemce (a poda-
řilo se jim to…), spousta
dětí i dospělých zkusila
přemoci svého soupeře
v páce — poprvé byl totiž
uskutečněn Arm Wrestling
Dobrá Open — a s úderem
14.hodiny zvali majitelé
atrakcí malé i velké ná-
vštěvníky, aby si vyzkoušeli
jízdu na žirafě, robotovi
a dalších zvířátkách, něk-
teří odvážlivci si nenechali
ujít ufodrom nebo horskou
dráhu. Nejmenší návštěv-
níci vesele poskakovali ve
skákacím hradě, a vedle
nich probíhala soutěž ve
vodním fotbale pro mládež
do 15 let.

Ale zpět k hlavnímu pro-
gramu… 

Všichni ti, kteří se ne-
mohli dočkat vystoupení
pana Janka Ledeckého, si
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Obsluha obecního stánku připravena k akci — zleva: paní
Eva Prčíková, Jana Kolářová, Alena Alexová a Marcela Kol-
ková (v brýlích).

K části společenské, zábavné: Hasičský stánek byl obklopen
davy – a v tu chvíli ještě pivo bylo… věděl to a zvesela čepo-
val i Vlastimil Kisza.
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museli ještě chvíli počkat — bezprostředně před jeho koncertem byl odměněn z ru-
kou starosty obce pan Slávek Přidal — mnohonásobný dobrovolný dárce krve. Pod
pódium si pak postupně přicházeli pro svá ocenění vítězové jednotlivých sportov-
ních odvětví, a také zástupci naší obce mohli nad hlavy zvednout pohár za druhé
místo ve vodním fotbale. Všem blahopřejeme a děkujeme za aktivní přístup v tak
horkém počasí!

Folklorní soubor KYČERA ze slovenské Ochodnice.

Hlavní hvězda: Janek Ledecký v Dobré — a nová píseň „Bylo by to Dobré“..a ono to bylo skvělé!



První tóny, známá píseň, nadšení fa-
noušků…Janek Ledecký s kapelou po-
prvé v Dobré! Opět malá odbočka — bez-
prostředně po příjezdu jsme celou ka-
pelu přivítali a usadili do V.I.P. stanu za
pódiem. Pánové se rozkoukali, téměř nic
nepožadovali a bylo na nich vidět, že jsou
celou atmosférou naší akce nadšeni a těší
se na svůj koncert. Zazněly postupně
všechny písně z předem dodaného play-
listu… a dokonce tady měl svou premi-
éru zbrusu nový song — „Bylo by to
dobré“! No řekněte sami, kde jinde by si
písnička s takovým názvem mohla svou
premiéru představit, než u nás! V Dobré!
Díky, Janku — ne jen za ni, ale i za velmi
silný zážitek, za zábavu, za skvělou atmo-
sféru. Snad brzy někdy opět na shleda-
nou. 

Den obce měl dokonce nevídaný,
a hlavně neočekávaný a neplánovaný, té-
měř grandiózní závěr! Nehovořím o oh-
ňostroji — ten v programu byl, a stál za to
— ale o nenadálé změně počasí — hromy
a blesky spolu s deštěm se snášely na
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Nestárnoucí legenda — evergreeny v podání pana Jaroslava Wykrenta.
(Dole:) Naši judisté v akci — skvělá podívaná, akční, dech beroucí! 



areál, mistr šejkru a mícha-
ných nápojů byl nucen od-
volat své vystoupení (prav-
děpodobně proto, aby mu
skleničky při manipulaci
nelétaly díky poryvům
větru až mezi diváky…),
kapela Sagar však naprosto
profesionálně a směle po-
kračovala v nastoupeném
trendu kvality, a mnozí
tančili mezi kapkami deště. 

Akce s novým názvem
Den obce Dobrá — VELKÁ
DOBERSKÁ 2011 — se vy-
dařila. Tady bych mohl svůj
text ukončit, jenže to nedě-
lám. Následovat bude vý-
čet všech sponzorů i těch 
lidiček, bez nichž by celá příprava a samotná realizace nebyla možná. Bude to
dlouhé čtení, ale je otázkou slušnosti uvést celý seznam a poděkovat — a třeba si
čtenář uvědomí, kolik organizace takové akce potřebuje oddaných a loajálních po-
mocníků z řad spoluobčanů.

Ke zdaru akce byly použity sponzorské dary společnosti Strabag, a.s., VÚHŽ,a.s.,
TS,a.s. Frýdek — Místek, Frýdeské skládky, a.s. — velké díky patří místním podni-
katelům — panu Stanislavu Horákovi a Františku Jelénkovi, stejně tak firmě Alp-
rotel. Potraviny a tekutiny dodala paní Slávka Poláková, pekárna pana Milana Hlis-
níkovského, uzenářství Carbol s Corp., manželé Romanidisovi, vinotéka paní Jany
Šulíkové.

Kdo se podílel na organizaci a komu patří náš dík (jména uvádím bez titulů) :
Vlastimil Kalmus (moderátor celé akce);
Jiří Pastor (fotograf), Michal Návrat (videozáznam)
Radka Weissmannová, Olga Mužná, Martina Balaštíková, Kateřina Dorňáková,

Věra Budínská (školní kuchyně — snídaně, obědy a večeře pro naše přátele ze Slo-
venska); Jana Golíková, Michael Golík, Šárka Romanidisová (zázemí v sále);

Jaroslava Matyskiewiczová, Leona Bařinová (organizace akce)
Drahomíra Gongolová, Čeněk Juřica, Marie Čajánková, Jiřina Nagyová, Vojtěška

Gavlasová (starost o slovenskou folklorní část);
Jaroslava Velčovská, Libor Mlčák (starost o sportovce z Ochodnice);
Tomáš Vojtovič, Bohumil Matušek (polská část);
Zdeněk Kafka, Jan Bilko, Štěpán Sudík, Miroslav Pavlásek, Igor Palarčík, Kamil Kli-

munda, Ladislav Hájek, Jakub Gryžboň (sportovní rozhodčí, organizátoři);
Josef Svoboda a Roman Jež (šprtec);
René Křižák (páka);
Bohuslav Sikora, Pavel Peterek, Vojtěch Mališ, Tomáš Berka, Ondřej Kolek, Petr

Mališ, Lukáš Vláčil (pořadatelská služba);
Luděk Kubíček (přeprava osob a organizace vystoupení juda), Pavla Prollová

(ukázka juda);
Petr Prčík, Eva Prčíková, Tomáš Damek, Martin Damek, Pavla Michalíková (úklid

areálu po akci);
Jan Matera, Karel Klimek, Jaroslav Byrtus, Vítězslav Pántlik, Lukáš Pántlik (orga-

nizace a obsluha stánku s občerstvením — myslivecké sdružení);
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Ludmila Baranová, Markéta Řízková, Květoslava Řízková, Pavla Carbolová, Mar-
cela Kiszová, Iveta Řeháková, Jarmila Krištofová,
Aneta Kiszová, Nikola Imričková, Lenka Hrabcová, Vlastimil Kisza, David Gavenda,
Karel Mikoláš, Petr Carbol, Martin Sikora, Simona Řízková, Jana Mikolášová, Ladi-
slav Krištof, Radomír Hrabec, Tomáš Kaňok (organizace a obsluha stánku s občer-
stvením — hasiči SDH);

Marcela Krestová, Eliška Andrlová, Jiří David (zázemí na obecním úřadě, starost
o hosty ze spřátelených obcí);

Alena Alexová, Marcela Kolková, Jana Kolářová, Zdeňka Sikorová, Eva Prčíková, Zde-
něk Kolář, Petr Prčík (organizace a obsluha stánku s občerstvením — obecní úřad);

Všem výše uvedeným sponzorům a spolupracovníkům moc děkujeme a dovolu-
jeme si je pozvat v pátek 23.září 2011 od 16 hodin do Cyklobaru na ohlédnutí „Za
VELKOU DOBERSKOU 2011“ — občerstvení zajištěno!

Poděkování si zaslouží také zaměstnanci agentury SKP F–M za skvěle odvedenou
práci, zejména v nočních hodinách.

Věřím, že se všem návštěvníkům akce líbila a pokud ano, budeme se snažit kva-
litu tohoto nejvýznamnější obecního Dne udržet, dokonce (nebo snad) i s vaší pod-
porou překonat. Ať žijí přípravy Dne obce 2012 ! Za organizátory Milan Stypka

VáÏení ãtenáfii, pfiátelé, známí i neznámí…
poslední srpnovou sobotu jste se mnozí z vás, stejně jako já, zúčastnili „VELKÉ DO-
BERSKÉ 2011“ (jak já s oblibou dodávám …místní kulturně–sportovní steeple-
chase) — kulturní a sportovní celodenní akce, pořádané pod záštitou Obce Dobrá.
Společně s našimi „přeshraničními“ přáteli a kolegy z obcí Buczkowice (PL)
a Ochodnice (SVK) jsme si za nádherného slunného počasí mohli vyzkoušet někte-
rou z řady sportovních soutěží a zabojovat i o některou z nádherných trofejí a cen
(např. ve velmi populárním vodním fotbálku, fotbalu, volejbalu, šprtci, páce —
nebo-li „armwrestlingu“, aj.). 

Dobře jsme se všichni jistě najedli, napojili, užili si bohatý kulturní i již zmiňo-
vaný sportovní program.

Ten kulturní byl vskutku také velmi bohatý — byl koncipován tak, aby se nenudili
a bavili se nejen dospělí, ale rovněž i naše ratolesti, pro něž byla připravena řada do-
provodných atrakcí.

Osobně musím říci, že jsem se podobného „ukončení letních prázdnin“ v Dobré
účastnil vůbec poprvé, tudíž nemám s čím srovnávat atmosféru tohoto ročníku
s předešlými — navíc nyní, úplně poprvé jako amatér, coby moderátor celé „akce“.
Proto se pro mě stala celá událost nejen rekreační záležitostí, ale i novou výzvou
a zkušeností do budoucna v roli „kecálka, uvaděče, nepovedeného vtipálka“ — jak
kdo chceJ. 

Dle mého názoru byla akce velmi vydařená. I podle názorů mnoha dotázaných
kolemjdoucích a přátel se všichni bavili a užívali si všeho dosytosti. Svým zpěvem
a tancem nás nadchli nejen místní jednotlivci a skupiny, ale rovněž folklórní sou-
bory našich slovenských bratří — v této souvislosti věřím, že se příště zapojí i sou-
bory, pěvci, umělci z polské strany. 

Kulturní program se lámal především nástupem Železného Zekona, který mě
osobně nadchl svou přímostí, upřímností, přátelskou a vstřícnou povahou a hlavně
tím, jak je to neskutečně ukecaný člověk („horší“ než ženskáJ. Myslím si, že při jeho
moderátorsko–artisticko–bavičském vystoupení nezůstalo jediné oko suché, jediná
bránice nenamožena a jediná ústa uzavřena. Pobavil a okouzlil jistě každého
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a s jeho vystoupením zavál ten pravý vítr pro další umělce — písničkáře pana Wyk-
renta, skupinu popové legendy Jana Ledeckého, jenž představil také svůj nový song
„Bylo by dobré..“ stejně tak jako závěr kulturního programu rockovou a revival sku-
pinu Sagar… Ohňostroj, vystoupení judistického oddílu z Dobré a další akcičky
a miniakcičky — to vše byla VELKÁ DOBERSKÁ 2011. 

Já se bavil náramně, vy jistě také a společně se můžeme těšit na další události,
které budou jistě neméně zajímavé a zábavné jako tato. Dovolte mi tímto poděko-
vat celému realizačnímu „štábu“ v čele s panem místostarostou Milanem Stypkou,
všem, kdo se starali o naše plné a spokojené žaludky, všem, jež jakýmkoli, byť ne-
patrným způsobem, přispěli ke zdárnému a bezproblémovému chodu, včetně
sponzorů, bez nichž by tato jistě finančně náročná akce vůbec nebyla a v nepo-
slední řadě VÁM VŠEM, kteří jste nás poctili svou návštěvou a dodali akci to nejdů-
ležitější — diváckou kulisu.

Díky a těšme se spolu na další nevšední zážitky v Dobré.
Zdraví a opět se na vás těší Vlastimil Kalmus

Sportovní den SdruÏení obcí Povodí Morávky
Sdružení obcí povodí Morávky (SOPM) před několika měsíci požádalo Nadační

fond Hyundai Praha o finanční podporu sportovního dne určeného pro děti, mlá-
dež i dospělé ze všech deseti obcí SOPM a dvou spřátelených obcí ze Slovenské re-
publiky. Fond naší žádosti vyhověl, poněkud ji upravil, ale přesto :

V sobotu 24. září 2011 od 14 hodin ožije areál multifunkčního hřiště v Dobré
sportem a zábavou.

Každá obec nominuje 12 dětí v různých věkových kategoriích a šestici dospělých.
Soutěžit budou vždy tříčlenná družstva. Pro děti do osmi let je připraveno shazo-
vání kuželek, pro ty starší — do deseti let — pak skok do dálky. Startovat budou smí-
šená družstva. Další dvě disciplíny se budou týkat jen chlapců — chlapci do 12 let
budou házet na koš a nejstarší pak střílet na branku florbalovými hokejkami. 

Na závěr vytvoří děti z každé obce štafetu a rozdají si to ve skákání v pytlích.
Po dětech přijdou na řadu i dospělí. Vyzkoušejí si štafetový běh na tartanovém

okruhu a závěr bude tvořit „zlatá“ disciplína — hod vejcem do dálky, ale s chytá-
ním! Soutěží se ve dvojicích.

O občerstvení se postarají členové našeho SDH — tedy naši hasiči.
Srdečně zveme všechny, aby přišli podpořit své nejbližší, ale také spolu s námi vy-

tvořili skvělou atmosféru a prožili příjemné zářijové odpoledne. 
Jménem starostů SOPM Milan Stypka

Upozornûní pro rodiãe dûtí v M· Dobrá
Vážení rodiče, oslovuji vás v souvislosti s plánovanou rekonstrukcí místní komu-

nikace, která vede podél budovy Mateřské školy v Dobré. Součástí opravy je vybu-
dování odbočky splaškové kanalizace (ve směru od hlavní cesty směrem k MŠ)
v délce 60 m, dále pak celková obnova obrubníků chodníkového tělesa, rozšíření
komunikace pro odstavení vozidel přímo naproti budově MŠ, odvodnění v lokalitě
multifunkčního hřiště (u hlavního vchodu), řešení zatáčky u pálenice atd. Vzhle-
dem k tomu, že všechny popsané a uvedené práce se dotýkají režimu příchodu/od-
chodu v mateřské škole, rozhodli jsme se — pro větší bezpečnost vás a zejména dětí
— s paní ředitelkou školky umožnit vstup do areálu školky přes zadní trakt základní
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školy (z parkoviště uvnitř areálu). Na parkovišti lze v klidu zaparkovat vozidlo a pro-
jít k zadní části budovy školky s tím, že bude umožněn vstup běžně nepoužívanými
dveřmi (ze strany od školy). O termínu zahájení tohoto náhradního řešení vstupu
do budovy školky — bude trvat maximálně tři týdny — budete s předstihem infor-
mováni pracovnicemi MŠ Dobrá.

Děkujeme za pochopení a věříme, že tímto opatřením zabráníme případným
problémům vzniklým z kontaktu s probíhající stavbou. Milan Stypka 

Právní poradna
pro občany obce Dobrá se uskuteční vždy první středu v měsíci, tj. 5. 10., 2. 11.,

7. 12. 2011 vždy od 16 hodin v budově Obecního úřadu Dobrá, 1. poschodí, zase-
dací místnost č. 18.

Právní poradna pro občany obce Dobrá je poskytována zdarma.

Rozhovory o Ïivotû v obci s lidmi, ktefií mají co fiíct:
Mgr. Eva Nováková, fieditelka ‰koly

Protože se blíží konec školního roku, udělal jsem rozhovor s ředitelkou doberské
základní školy Evou Novákovou. Ta je na této pozici od školního roku 1995/1996.

Má nyní škola nějaké nadané žáky, kteří dělají zajímavé umělecké aktivity nebo
podobné věci?

Strašně šikovné žáky máme v ekologickém týmu. Pak máme žáka, který často vy-
stupuje na kulturních vystoupeních, hraje na harmoniku. Řada žáků krásně zpívá,
zúčastňují se různých soutěží pěveckých a hudebních, recitačních. Vzdělávají se
zde také velmi úspěšní sportovci.

Jak uspěli žáci v letošním školním roce v různých olympiádách?
Olympiád jsme se zúčastnili a nejlepší umístění bylo v zeměpisné olympiádě,

tam se žáci dostali až do okresního kola.

Jaká byla úspěšnost uchazečů o studium na střední škole?
Máme umístěné všechny děti. Navíc jsme byli letos úspěšní při přijímání žáků na

víceletá gymnázia, ze sedmé třídy se nám ke studiu dostalo deset žáků, všichni,
kteří se hlásili.

Nastaly v letošním školním roce nějaké změny v učitelském sboru?
V učitelském sboru určitě nastanou nějaké změny, protože tím, že nám bylo tolik

žáků přijato ke studiu na víceletém gymnáziu, tak dojde k organizační změně.
V příštím roce budou namísto tří sedmých tříd dvě osmé. 

Co všechno se vám podařilo změnit ve škole od doby, co na ní působíte jako ředi-
telka?

Já si myslím, že škola je naprosto o něčem jiném. Že se mi podařilo do školy do-
stat moderní technologie, škola podle toho vypadá, máme tady osm interaktivních
tabulí, je tady bezmála devadesát počítačů, dvě krásné počítačové učebny. A kromě
nových technologií je škola zaměřena na ekologii. Škola se stala Ekoškolou, což je
v podstatě mezinárodní projekt. Není vůbec lehké tento titul získat, to vidím jako
velké plus pro naši školu. A myslím, že se tady podařilo vytvořit pro děti velice pří-
jemné prostředí, strašně si považujeme multifunkčního hřiště, na které se podařilo
dosáhnout na dotaci ze státního rozpočtu. A myslím, že jsme jednou z mála škol,
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kde je tolik pedagogů zapojených do projektové činnosti, protože takových padesát
procent vyučujících se podílí svým způsobem na jednom nebo druhém projektu fi-
nancovaném z fondů Evropské unie. První projekt má název V.I.P, to znamená vy-
tváření interaktivních příprav, a druhý projekt je nazvaný Evropské peníze do škol.
První zmíněný projekt se pohybuje ve výši kolem 1 700 000 Kč a druhý projekt ve
výši kolem 2 050 000 kč. Takže na škole to zcela jistě je a bude vidět.

Jak hodnotíte vaši předchůdkyni na pozici ředitelky školy?
Myslím, že paní ředitelka byla paní na svém místě. Vzpomínám na ni jenom

v dobrém. Velice rády se spolu setkáváme, vždycky, když je příležitost, tak má mož-
nost se podívat po škole, pobesedovat o současném školství.

Kolik procent vašeho času zabírá vyplňování nějaké byrokracie a kolik procent
času můžete věnovat rozvoji školy?

To je obrovský nedostatek současného školství. Řekla bych, že pětasedmdesát
procent mi zabírají práce administrativního charakteru a pětadvacet procent času
mohu věnovat své pedagogické činnosti, kontrolní činnosti, věnovat se žákům
školy, učitelům. Je to v podstatně menším časovém měřítku.

Jak doberská základní škola využila možnost vytvářet si vlastní učební osnovy,
učíte na doberské škole něco speciálního?

Každá škola má svůj školní vzdělávací program, my ho máme také. Jmenuje se
Dobrá škola — dobrý start a kontrolními orgány byl hodnocen jako perfektní, to
znamená na nejvyšším žebříčku. Řekla bych, že je přiměřeně náročný, v žádném
případě jsme nešli s požadavky dolů, protože si myslíme, že žáci, kteří opouštějí
tuto školu, by měli být na určité úrovni.

Proč už na škole neprobíhá projekt Občan?
Projekt Občan byl už de facto skončen, byl to projekt, který byl podporován mi-

nisterstvem školství. Ale řekla bych, že u nás neskončil, že se více méně rozplynul
do ekologických projektů, které máme nasazeny v každém ročníku.

Doberská škola získala titul Ekoškola, co přesně tento titul znamená?
Je to zapojení do mezinárodní sítě škol, které musí splnit velmi náročná kritéria

v oblasti ekologie, aby tento titul mohly získat. Žáci si musí obhájit před týmem od-
borníků, který přijde do školy, že se chovají šetrně k životnímu prostředí. Tento tým
školu monitoruje určitý čas a na základě svého pozorování a především rozhovoru
se žáky, pracovníky školy a ze sledování vyučovacího procesu usoudí, jestli si škola
titul zaslouží nebo ne.

Takže to spočívá spíše v aktivitách žáků než v aktivitách učitelů?
Ano, musí to především vyplývat z aktivit žáků. Poslední taková aktivita byla, že

žáci zpracovali informační systém pro občany obce Dobrá, jednak formou plakátů
a jednak formou digitální(na webových stránkách obce by měly být co nejdříve
umístěny informační letáky, prezentace), jakým způsobem by občané měli třídit
odpad, protože jsou s tím problémy. Ne každý ví, co do které nádoby patří. Takže to
je poslední taková aktivita. Myslím si, že velice dobře děti spolupracují především
s komisí životního prostředí, protože jsme se ve spolupráci s touto komisí podíleli
na některých akcích, jako například monitorování křídlatky na břehu řeky Morávky,
čištění břehů Morávky. Poslední velká aktivita je spolupráce s mysliveckým sdruže-
ním, kdy se děti podílely na vysazování stromků, vlastně lesa, o který se budeme
starat v příštích letech. Den s myslivci, který doberští myslivci pořádají pro naše
žáky každý rok, patří mezi nejoblíbenější. Vůbec bych tady chtěla vyzdvihnout spo-
lupráci se spolky v Dobré, protože i spolupráce se včelaři a zahrádkáři a také s dů-
chodci je na velice pěkné úrovni.

14



Jaké náležitosti musela škola splnit, abyste získali označení Ekoškola?
Jednak jsme museli splnit ekologický kodex, který si žáci stanovili, zpracovat do-

tazníky, které do školy přišly. Tam jsme se museli vyjadřovat naprosto ke všemu, za-
hrnoval takové detailní věci, jako například jakým způsobem je zajištěno třídění od-
padů, jakým způsobem se na něm podílejí žáci, jakým způsobem se na něm podí-
lejí pracovníci školy, jakým způsobem se hospodaří s vodou, jakým způsobem se
hospodaří s energetickými zdroji, které slouží k vytápění, osvětlení, atd. K tomu
všemu se musíme vyjadřovat. No a potom přijde do školy tým odborníků a přímo
už navštěvuje hodiny, výchovně vzdělávací proces, hovoří s vyučujícími, hovoří
s provozními zaměstnanci, hovoří s žáky a na základě toho, co vypozorují, potom
usoudí, zda si škola titul zaslouží nebo obhájí.

A škola se nějakým způsobem snaží snížit svou ekologickou stopu?
Tak určitě se snažíme, ale to musí jít ve spolupráci se zřizovatelem, protože jsou

věci, které jsou finančně velmi náročné, na které nejsme schopni sami ze svého roz-
počtu dosáhnout.

Využívá škola nějakým způsobem kulturní sál?
Kulturní sál je využitý každý den. Jednak především slouží k tomu, že když žáci

pracují na nějakém projektu, tak jeho výstupem je prezentace. Prezentace jako ta-
ková vždycky probíhá v sále, protože se využívá jiného prostředí, žáci se učí chovat
v jiném prostředí. V sále probíhají také veškeré školní akce od Pasování prvňáčků až
po Malé maturity. Letos poprvé bude vyřazování žáků z devátých ročníků probíhat
také v sále, kdy deváté třídy budou mít společné slavnostní ukončení základní
školní docházky v naší škole. V sále pochopitelně probíhají akce ve spolupráci se
zřizovatelem, to znamená především s kulturní komisí, takže my například každo-
ročně připravujeme vystoupení ke Dni matek. Vánoce a naše vánoční akademie
jsou vyhlášené, jsou vždycky ve spojení s vánočním jarmarkem. Jinak sál také slouží
ke trávení volných hodin mezi dopoledním a odpoledním vyučováním. Děti už mají
na výběr. Pokud mohou školu opustit, rodiče s tím souhlasí, tak školu opustí. Pokud
nechtějí, tak mají možnost volnou hodinu trávit v pěkném prostředí kulturního sálu
a nemusí hodinu trávit třeba v šatnách. Takže to je obrovské plus pro činnost školy.
A sál je skutečně využívaný plně.

Máte nějaké další vize budoucích změn na základní škole?
Tak určitě, taková základní změna se odehraje nyní v průběhu prázdnin, kdy byla

ukončena veřejná výzva z projektu Evropské peníze do škol, takže opět dojde k po-
sílení technického vybavení školy. Jinak se v průběhu prázdnin maluje, probíhá
běžná údržba a opravy. Takže prázdniny jsou velmi náročné co se týká provozu
školy.

Co byste v Dobré změnila?
Tak já zůstanu u školy, naším takovým velkým přáním je, aby škola dostala nový

kabát. Aby budovy byly zateplené, aby dostaly novou fasádu a aby byla především
vyměněná okna, která jsou také ve velice špatném stavu. Vím, že je to i přání pana
starosty a celé rady obce, takže kolem toho pochopitelně spolupracujeme.

Chodíte se někdy po Dobré procházet?
Někdy, pokud mám čas, tak ráda chodím podél břehů řeky a do lesa.

Kam chodíte v Dobré do hospody?
Strašně dlouho jsem nikde nebyla, naposledy jsem myslím byla v Sýpce, mám

málo času, opravdu. Petr Salamon
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…Základní ‰kola Dobrá informuje

Tisková zpráva
Od 1. ledna 2010 naše základní škola pracuje na projektu V.I.P. — vytvoření inter-

aktivních příprav — tvorba výukových příprav pro SMART Board v rámci Operač-
ního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Celková získaná částka činí 1
717 052,40 Kč. Předpokládané datum ukončení projektu je 29. června 2012. Tento
projekt je spolufinancován ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu.

Cílem projektu je zajištění zkvalitnění vzdělávání žáků a učitelů, podpora a roz-
voj klíčových kompetencí a dovedností žáků i učitelů, podpora vzdělávacích cílů
ŠVP Dobrá škola — dobrý start, podpora dvou vzdělávacích priorit školy: oblast in-
formační a komunikační technologie a environmentální výchovy. 

V únoru 2010 proběhlo rozšiřující školení pedagogů pro práci s interaktivní tabulí
a v březnu 2010 následovalo školení zaměřené na inovativní metody výuky, rozvoj
klíčových kompetencí a jejich hodnocení, environmentální výchovu a mezipřed-
mětové vztahy. Obě školení absolvovalo 11 pedagogických pracovníků zapojených
do projektu. 

Od března do srpna 2010 byl uskutečněn nákup a instalace IT techniky včetně in-
teraktivní tabule. V květnu 2010 byly pro pedagogy zakoupeny 2 sady 10 odborných
publikací.

Od května 2010 začali proškolení pedagogové tvořit výukové materiály pro inter-
aktivní tabuli. Jejich práce nadále úspěšně pokračuje a bude trvat do konce května
2012. Výukové přípravy jsou zařazovány do výuky českého jazyka na 1. stupni, do
výuky přírodopisu a fyziky. Všechny vytvořené materiály včetně metodiky jsou
umístěny na webových stránkách školy. 

Mgr. Blanka Vroblová, projektový manažer

SMART CIV — SMART Centrum interaktivní výuky
Pro rok 2011 jsme se stali SMART Centrem interaktivní výuky

a zároveň SMART Vzorovou školou společnosti AV MEDIA, a.s.
V ČR je celkem 13 Center interaktivní výuky.

Naše škola podporuje využívání moderních technologií ve vý-
uce, rozvíjí metody a postupy práce s interaktivní tabulí SMART
Board a dalšími moderními pomůckami. Aktivně naplňujeme
inkluzivní model výuky a reformu školy za pomoci moderních
technologií. Pedagogičtí pracovníci se cíleně vzdělávají, rozvíjí, vystavují digitální
učební materiály na několika portálech (např. www.zsdobra.cz, www.veskole.cz,
…), sdílíme zkušenosti, přístupy k výuce a máme vyškolené tři lektorky interaktiv-
ních tabulí SMART Board. Mgr. Michaela Kuboňová



Partnerskou školou Cambridge
Centra

V měsíci září došlo k památné události.
Naše škola v Dobré uzavřela dohodu
o spolupráci s Cambridge Centrem ve
Frýdku–Místku a stala se jeho partnerskou
školou. Cambridge Centrum, které sídlí na
Zámeckém náměstí ve Frýdku, již od jara nabízí dětem i dospělým možnost skládat
mezinárodní jazykové zkoušky Cambridge. Díky uzavřené dohodě nyní budou
moci naši žáci tyto zkoušky skládat přímo na půdě školy a stát se tak hrdými maji-
teli mezinárodně uznávaných certifikátů Cambridge. 

V této souvislosti nabízí naše škola dva kroužky zaměřené na přípravu na Cam-
bridge zkoušky, ale ke zkouškám se samozřejmě budou moci přihlásit všichni žáci
naší školy, kteří si budou chtít ověřit, co už v angličtině dovedou. Našim dětem bu-
deme nabízet zkoušky typu YLE (Young Learners English Tests), které jsou zamě-
řené na praktické jazykové dovednosti a aktivní komunikaci v anglickém jazyce.
Zkoušky Cambridge YLE mají tři stupně náročnosti, každé dítě, které je složí, do-
stane mezinárodní certifikát, který mu nejen ukáže, jakých pokroků v angličtině do-
sáhlo, ale také jej dále motivuje. 

Spolupráce s Cambridge Centrem však kromě zkoušek přinese pro naši školu
i mnoho dalších výhod, např. semináře a tréninkové programy pro vyučující anglic-
kého jazyka, či získání výukových a propagačních materiálů. Již teď se těšíme na
všechno to dobré, co nám partnerství s Cambridge Centrem přinese v budoucnu. 

Mgr. Jan Lörinc

Letní tábor v druÏební obci Ochodnica se vydafiil
Po vydařené jarní části závodní sezóny se vydařil také letní tábor, který se poprvé

uskutečnil v družební slovenské obci Ochodnica. Rekreace se zúčastnilo padesát
dětí z Dobré a okolí. V úvodních dnech jsme zhlédli folklorní festival. Krásný záži-
tek nám nepokazilo ani deštivé počasí, které ustalo až po třech dnech. Naštěstí jsme
byli ubytování v základní škole, kde jsme měli k dispozici tělocvičnu a klubovny
kde jsme trávili volný čas v dobré zábavě. Počasí se posléze umoudřilo a nám začal
ten správný táborový kolotoč.

Tábor byl pro letošek pořádán ve stylu „NINJA FACTOR“ a tak jsme zdolávali ná-
strahy náročné lanové dráhy, kterou jsme postavili ve školním parku, bojovali ve
sportovní olympiádě a braném závodě, přežívali noc ve volné přírodě pod širákem,
absolvovali stezku odvahy, šplhali po skalách v Jánošíkově Těrchové, sprchovali se
v Šútovském vodopádu, závodili v peřejích řeky i na tobogánu koupaliště v Jablun-
kově. Děti byly zařazeny do pěti oddílů, které měly vlastní hymny a vlajky. Všichni
se zúčastnili maškarního karnevalu a superstar, vyzkoušely batikování nebo odlé-
vání sádrových plaket. Nechyběl táborák a mnoho dalších táborových aktivit. S vel-
kým ohlasem se setkaly dva společné tréninky s Ochodnickými a žilinskými judisty.
Někteří naši judisté úspěšně absolvovali zkoušku na vyšší technický stupeň. 
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Ubytování v budově
místní základní školy mělo
nesporné výhody přede-
vším v dostačujícím hygie-
nickém zázemí a také vý-
borně vybavené kuchyni,
kterou naše paní kuchařky
dokázaly perfektně využít.
Vařily se samé dobroty
a peklo se: „Langoše, bu-
chtičky, buchty s mákem
a tvarohem, skořicové kro-
cánky, vánočka a bublani-
na“. Prostě super! Pan Ka-
rásek z Dobré, ale i jiní ro-
diče přivezli sponzorsky
melouny, broskve, banány
a bábovky, takže se některé
děti trochu přejídaly. Není
divu, že se některým ani
domů nechtělo. 

Nezbývá než poděkovat
vedoucím slečně Žibritové,
panu Holečkovi, Kolouško-
vi a Žibritovi, kteří zvládli
perfektně svá družstva a od-
vedli vynikající práci. Dě-
kujeme kuchařkám Sehna-
lové, Špokové, Janulkové a
Dužíkové za výbornou stra-
vu. Děkujeme rodičům, kte-
ří pomohli s přepravou dětí.

Děkujeme panu starostovi a řediteli školy v obci Ochodnica za vytvoření perfekt-
ních podmínek. Rádi se zase příští rok do Ochodnice přijedeme. 

V „novém“ tréninkovém areálu na Skalici proběho tréninkové soustředění
závodního týmu.

Tréninkové soustředění zaměřené na důležité mistrovské soutěže v podzimní
části závodní sezóny proběhlo od poloviny srpna v nově přebudované základně ve
Skalici. Vybraný závodní tým zde trénoval techniku a kondici v dvoufázových tré-
nincích. Díky sponzorským darům se nám podařilo zateplit tělocvičnu, aby mohla
být používána do pozdějších podzimních termínů. Děkujeme za pomoc firmě JEVA
a panu Jelénkovi. Poděkování patří také Českým lesům a jejich regionálnímu ředi-
teli panu Silvestrovi. Od září začíná na základně kurz jógy. Uskuteční se zde tréninky
juda a sebeobrany. 

Úspěšný vstup do podzimní sezóny. Druhý zářijový víkend proběhly krajské pře-
bory mladších a starší žáků a žaček. Z našeho klubu se zúčastnilo 6 mladších žáků,
kteří přivezli titul a tři další medaile. Bohužel naši starší a žákyně se soutěže nemohli
zúčastnit díky lehkému zranění Dužíkové a zahraniční rekreaci Mališe Měchury.
Ostatní závodníky, kteří nemají natrénováno, trenérka na soutěž nepustila.
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I přes intenzivní srpno-
vou přípravu se na našich
projevila prázdninová pau-
za. Výkony byly vlažné, bez
výrazného nasazení. Titul
krajského přeborníka vy-
bojoval Ondřej Chlopčík,
stříbro si dovezla Petra Sta-
chová a na bronz dosáhli
Pavel Ivaniuk a Dominik
Polášek. Denisa Štěrbová
podala statečný výkon, ale
na své soupeřky nestačila
především technikou. De-
nisa má mimořádně dob-
rou fyzickou kondici, ale na
technice musí ještě praco-
vat. Zápasy prohrávala
vlastními hrubými chyba-
mi. Bez medaile skončil ta-
ké Petr Foldyna. 

Přijďte se podívat na ju-
do. V tělocvičně ZŠ proběh-
ne v neděli 25. září meziná-
rodní turnaj za účasti ben-
jamínků, mladších a star-
ších žáků z Moravy, Sloven-
ska a Polska. Soutěž bude
zahájena v 10,00 zápasy
nejmladších benjamínků
a ukončena cca.
v 16,00hod.zápasy starších
žáků a žaček. Vstup je vol-
ný, občerstvení zajištěno. 

> > > > > > > > > > > > > > > >

>> Základna Skalice

>> Soustředění na Skalici
se zúčastnil závodní tým.

>> Nová základna na Skalici
vyrostla za přispění sponzorů.

PROBÍHÁ NÁBOR NOVÝCH ZÁJEMCŮ O JUDO A SEBEOBRANU
Každé úterý a středu od 16,30 do 17,30 hod. v tělocvičně ZŠ 

Podrobné informace na www.judo—morava.cz
PŘIJĎTE SVÉ DĚTI DO ŠKOLNÍHO KROUŽKU A ODDÍLU JUDA.
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Opět vycházíme
za historií Dobré

Připravujeme pro
vás ve spolupráci s do-
berským kronikářem
Rostislavem Vojkov-
ským už 4. vycházku
za historií naší obce.
Začneme netradičně
besedou s promítá-
ním fotek v sálu hasi-
čárny, odkud se vydá-
me přes Starou dědinu
a skončíme na Špici.
Tématem besedy a vy-
cházky jsou staré do-
berské selské used-
losti a panský dvůr.

Akce proběhne za
každého počasí ve
čtvrtek 6. října a bu-
de začínat v hasičár-
ně v 17 hodin. To vše
za odborného výkla-
du našeho kronikáře.

A ještě bychom
chtěli připomenout
naší fotosoutěž.
Z důvodu malé účas-
ti prodlužujeme sběr
fotografií do konce
září. Své maximálně
2 fotografie posílejte
na emailovou adresu
fotosoutez@dobra-
kultura.cz, vždy
uveďte své jméno,
kontakt a také název

každé fotografie. Prosíme, neposílejte fotografie vyfocené mobilem, případně foto-
grafie v malém formátu (minimální rozlišení 1700*2300 pixelů). Tématem fotosou-
těže je: Krajina a příroda Beskyd. Na vítěze čekají věcné ceny.

Více informací o fotosoutěži a o našich dalších akcích naleznete na webových
stránkách: www.dobrakultura.cz Doberský kulturní spolek o.s.

V. roãník pláÏového fotbálku „Zanzibar“
Dne 13. srpna 2011 proběhl již V.ročník plážového fotbálku "Zanzibar" konaný

sportovní komisí obce Dobrá. 
Soutěžilo 6 družstev a byl to opravdu tuhý boj o každý decimetr prostoru na

hřišti. Vynikající byla i divácká kulisa, zvlášť proto že nám vyšlo nádherné počasí.
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Před kamerou internetové televize, která nás natáčela se chtěl každý ukázat v nej-
lepším světle a bylo se na co dívat.

Děkuji p. Kamilu Křižákovi za bezplatný pronájem plážového hřiště a zázemí pro
občerstvení a dále následujícím sponzorům této akce : obci Dobrá, p.Pánkové (res-
taurace Obecník), p. Janulkovi (autodílna), p.Petře Polákové (drogérie), p.Mlčákovi
(autodílna), p.Klímkovi (bistro), pivovaru Nošovice, kteří věnovali ceny do tomboly.

A nakonec umístění v turnaji:
1. místo Petr Jursa, Tomáš Mičulka, Vojta Ševčík, Filip Golavský
2. místo Miroslav Bohačík, Michal Bohačík, Lukáš Bohačík, Pavel Andruszkiw
3. místo René Křižák, David Kulhánek, Tomáš Chyba, Tomáš Chrubasik.
Již teď se těším na další setkání na sportovních akcí.

Za sportovní komisi, René Křižák.

Zahrádkáfii informují
Základní organizace zahrádkářského svazu Dobrá, pořádá výstavu ovoce a zele-

niny ve společenském sále Základní školy Dobrá ve dnech 24.—26. září 2011.
Bude uskutečněna soutěž o největší a nejtěžší, ovoce vystaveného. Tato soutěž je

přístupná široké veřejnosti, nad touto soutěží přebral patronát starosta obce Dobrá
ing. Jiří Carbol.

Výstavy se zúčastní také včelaři a ostatní spolky.
Výpěstky se přijímají 23. září 2011 do 17 hod.
Na vaší účast se těší pořadatelé zahrádkáři. Čestmír Jež, předseda ZO ČZS

Plán Klubu seniorÛ na IV.ãtvrtletí 2011

5.10. Vycházka na Bašku přes Skalici. Sraz na nádraží ČD ve 13.00 hodin.
V případě nepříznivého počasí klubovna 15.00 hodin.

13.10. Přednáška pana Tomáše Graumanna, která se uskuteční v sále Základní
školy v Dobré v 17.00 hodin.

26.10. Beseda s panem Přidalem o jeho cestě po Indii spojená s promítáním filmu.

9.11. Návštěva zámku ve Frýdku. Sraz ve 13.00 hodin u nádraží ČD.

23.11. Výroční členská schůze, která se bude konat v sále Základní školy v Dobré od
15.00 hodin. Každý účastník přinese dárek do tomboly. Účastnický poplatek
100 Kč se bude vybírat v klubovně od 2. listopadu 2011.

7.12. Klubovna — bude prý i Mikuláš. Uvaříme si guláš. Začátek 15.00 hodin.

28.12. Závěr roku v klubovně, pohoštění vlastní, nemusí být jen cukroví. Začátek
v 15.00 hodin.

Středy mimo program tj. 19. října, 2., 16., 30. listopadu a 14. prosince 2011 bude
klubovna otevřena vždy od 15.00 hodin.

Za výbor Klubu seniorů Čeněk Juřica
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Pozvánka na basketbal
Zveme všechny sportovně založené zájemce (od 16 do 60 let), kteří si chtějí zahrát

basketbal jen tak pro radost, na rekreační úrovni, přijďte každý pátek od 18.30 do
20.00 hodin do velké tělocvičny ZDŠ Dobrá. První zápas už 7. října 2011. 

Bližší informace SLAVOMÍR PŘIDAL (724 627 897).

HRY, RUKODĚLNÉ PRÁCE, KOUPÁNÍ V POTOCE, TÁBORÁK, STEZKA
ODVAHY, NOČNÍ PŘEPADY, VAŘENÍ NA KOTLÍCÍCH, SPANÍ V PODSADO-
VÝCH STANECH, VÝSADKY, PLNĚNÍ BOBŘÍKŮ A ODBOREK…

Myslíš že něco takového nejde zažít? Určitě jde… My to letos zažili…
Za účasti 38 dětí a …x… vedoucích se v létě uskutečnil skautský tábor na Šte-

covce, ve dnech 30. 7. až 13. 8. 2011. Letos se zaměřením na pověst O zakletých dě-
tech, která se měla vztahovat k našemu tábořišti. Tuto pověst našly děti v den pří-
jezdu vytisknutou v místním zpravodaji a velice je zaujala.

ÚRYVEK pověsti: řed mnoha staletími zde stával pevný knížecí hrad, jehož maji-
tel a vládce okolní země kníže Jan měl tři krásné děti. Byl to dobrý a spravedlivý
vládce, který měl překrásnou ženu, kterou velice miloval, a lidé ho měli rádi. Leč
v sousední zemi žil zlý šlechtic Kapel z Laloku, který si činil nároky na jeho majetek.
Jednoho dne tento zlý šlechtic zaútočil se svým vojskem na knížecí hrad, který se
snažil dobýt. Po třech dnech urputných bojů se mu to podařilo, neboť při bránění
hradu padl i jeho majitel kníže Jan. Těsně před svou smrtí však stihl poslat svou
ženu i tři své děti do bezpečí, a to tajnou chodbou v podzemí hradu. Když to Kapel
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zjistil, velice se rozhněval a poslal
své nejlepší vojáky, aby je našli
a přivedli je na hrad. Měl totiž
v plánu oženit se s knížecí vdovou
a upevnit tak svou moc v zemi. Vo-
jáci však při hledání nebyli ús-
pěšní, a proto se Kapel rozhodl vy-
užít magických schopností svého
čaroděje. Ten pohlédl do křišťálové
koule a spatřil místo, kde ústí pod-
zemní chodba a kde se kněžna
i s dětmi ukrývají. Kapel neváhal
ani na okamžik, sedl na koně a se
svými vojáky uháněl k tomuto mí-
stu. To místo čaroděj označil ná-
zvem „Štecovka“. Když tam dora-
zil, snažila se kněžna alespoň zachránit své děti, ale bylo už příliš pozdě. Kapel je
nechal proměnit v tři krásné květiny a kněžnu odvlekl s sebou na hrad, kde ji při-
nutil k sňatku. Kněžna se však nevzdávala a hledala své děti ve dne v noci a snažila
se jim navrátit jejich lidskou podobu. Děti se ji však nepodařilo zachránit, neboť
kouzlo, které je proměnilo, bylo příliš silné a sama kněžna to nemohla dokázat.
A tak kněžna zemřela, aniž by se opět shledala se svými dětmi. Říká se, že děti žijí
v říši čaroděje, který je proměnil, a že se zjevují každý den v různou dobu a volají
o pomoc. Pár lidí už je prý spatřilo, ale nedokázalo jim pomoci, protože úkoly, které
jim čaroděj zadal, byly příliš těžké. Někteří dokonce zahlédli i samotnou kněžnu jak
stále chodí po lese a hledá své děti. Ale úkoly, které jí čaroděj dává, jsou pro ni sa-
motnou nesplnitelné. Pokud by však našla odvážné lidi, kteří by jí pomohli, shledala
by se opět se svými dětmi a zbavila se tak prokletí, které ji pronásleduje. 

No a odvážní lidé se našli, jelikož naše děti našly v lese 3 květiny a rozhodli se za-
kleté děti vysvobodit. Každý den v jinou dobu slyšely z lesa kouzelnou flétnu
a u květin našly vzkaz s úkolem. Tak děti plnily úkoly, snažily se být pracovité,
upřímné i oddané a na konci tábora se stal zázrak. Květiny zmizely a my jsme
v dálce spatřili královnu a 3 děti. Královna nám jako dík darovala perníkové srdce
a květinu.

Zážitky dětí:
PRACOVITOST — Čtvrtek 4. 8. — „Na ranním zamyšlení jsme si poslechli zají-

mavý příběh o hřebících. Na snídani jsme měli buchty. Dopoledne jsme hráli pra-
covní hry. Holky opravovaly varnou konvici, vyměňovaly pneumatiky na autě
a kluci se museli namalovat, zašít ponožky a přebalit mimino.“

ODVAHA — Pátek 5. 8. — „Po ranním zamyšlení přišly Ovce ze svého prvního
nočního výsadku. Přes den jsme hráli plno her. Večer jsme si sami vařili krupičku.
Jelikož byl den odvahy, měli jsme večer i stezku odvahy. Byla super.“

UPŘÍMNOST — Neděle 7. 8. — „Po nástupu jsme chodili po stopách zakladatele
skautu, Antonína Benjamína Svojsíka. Byly tam různé stanoviště — například jsme
museli postavit stan. Po odpoledním klidu následovala super hra „nejsušší vy-
hrává“. Také jsme malovali bublifukama a sbírali céčka.“

MOUDROST — Středa 10. 8. — „Celý den jsme procvičovali mozkové závity —
například jsme si museli zapamatovat různé citáty. Bohužel nám moc nepřálo po-
časí a krátili jsme si volný čas hraním her ve stanech a zpíváním v kuchyni.“ 

Kristýna Mališová 



Rada obce Dobrá ve spolupráci s kulturní komisí zve srdečně
všechny milovníky pěveckého umění snoubícího se s uměním

mluveného slova na představení

„Opereta v růžové zahradě“
Představí se známí herci ostravských divadel.

v pátek 14. října 2011 od 16 hodin společenský sál při základní škole
VSTUP ZDARMA !

Jedná se o hudebně zábavný pořad s nejkrásnějšími a nejznámějšími,
českými i světovými melodiemi z operet a muzikálů, kde účinkují sólisté Morav-

skoslezského národního divadla v Ostravě a členové Slezského divadla
v Opavě. V pořadu se prolíná hudba s tancem a zábavným průvodním

slovem Aleny Bastlové a Františka Štěpána, či Petra Millera.

Sbor dobrovolných hasičů v Dobré vás srdečně zve na přednášku 

pana TOMÁŠE GRAUMANNA,
jednoho ze třinácti přeživších „Wintonových dětí“

které nenápadný Angličan odvezl z Hitlerem ohroženého Československa.

Přednáška se koná ve čtvrtek 13. října v 17 hodin ve společenském sále ZŠ v Dobré.

* * *
Sbor dobrovolných hasičů v Dobré pro vás opět připravil

TVARŮŽKOVÉ HODY 
v sobotu 22.10.2011 ve společenském sále ZŠ Dobrá.

Pro velký zájem i starší generace si můžete přijít pochutnat na specialitách již od
16 hodin odpoledne, dále potom od 19 hodin začne RETRO ZÁBAVA ve stylu 70. let.

Vstupné je 50 Kč

* * *

MALÍ A MLADÍ HASIČI!
Od pátku 23. září opět začíná kroužek mladých hasičů a to od 16 do 17 hodin

na školním hřišti. 
V případě špatného počasí se sejdeme v hasičské zbrojnici.

Jste všichni srdečně vítáni, přijďte i vy, kteří ještě nejste školou povinní,
i na vás se moc těšíme.

Podrobnější informace vám ráda sdělí paní Markéta Řízková — tel. č. 724 079 555
nebo Ing.Ludmila Baranová — tel. č. 721 441 103
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Podané ruce, o. s. — Projekt OsA
(poskytování služby osobní asistence)

Cílem samostatné organizační jednotky Podané ruce, o.s. — Projekt OsA o je
podpora integrace handicapovaných a starých lidí do společnosti pomocí
osobní asistence. Službu klientům poskytujeme až 24 hodin denně, 7 dnů
v týdnu. Dle potřeb klienta v jeho přirozeném prostředí.

Rozsah námi poskytované služby klientům se skládá z níže uvedených
činností:

— pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
— pomoc při osobní hygieně,
— pomoc při zajištění stravy včetně podání stravy,
— pomoc při zajištění chodu domácnosti,
— aktivizační činnosti,
— zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
— pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání

osobních záležitostí klienta,
— zajištění doprovodu k lékaři, na úřady, do škol nebo zaměstnání, na

sportovní a kulturní akce, na jiné volnočasové aktivity, apod.
— pomoc s péčí o osobu v době nepřítomnosti členů rodiny,
— možnost zajištění asistence ve zdravotnických zařízeních

(po předchozí dohodě s příslušným zdravotnickým zařízením).

Cena služby: 65,00 Kč/hod. (základní), 89,00 Kč/hod.
a 100,00 Kč/hod. (svátky)

IČ: 706 32 596
Kancelář: Frýdek–Místek, Malý Koloredov 811
Úřední hodiny: Pondělí a středa 8.00—11.30 a 12.30—16.00 h.

Pátek 8.00—12.00 h.
Úterý a čtvrtek je terénní den — v tuto dobu nejsme
v kanceláři, ale můžete nás kontaktovat na mobilním
telefonním čísle.

Kontaktní osoba: Lucie Huserová, DiS.
Telefon, mobil: 595 174 111, 776 011 437
E–mail: podaneruce@podaneruce.eu
Web: www.podaneruce.eu
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STAVEBNINY
DOBRATICE

PRODEJ PÍSKU, ŠTĚRKU, STRUSKY, KAMENIVA
A VEŠKERÝ STAVEBNÍ MATERIÁL
OTEVÍRACÍ DOBA: PO—PA 8.00—16.00 HOD.

SO 8.00—12.00 HOD.

• VÝKOPOVÉ PRÁCE MINIBAGREM •
• ZAPŮJČENÍ VIBRAČNÍ DESKY •

• DOVOZ STAVEBNÍHO MATERIÁLU •
TEL: 732 710 833 • • 777 852 276

NNNNaaaabbbb íííí ddddkkkkyyyy

Zemní
a výkopové
práce
pásovým
bagrem

Fluksa
608 877 165
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Právní záležitosti
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!

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
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Zajišťuje:

• převozy zesnulých — nepřetržitě 24 hodin,
• sjednávání objednávek smutečních obřadů, 
• smutečního řečníka,
• tisk parte včetně zpracování grafických návrhů, 
• smuteční reprodukovanou hudbu, 
• smuteční květinovou vazbu,
• prodej hřbitovního zboží,
• správu a údržbu hřbitovů,
• agendu související s hrobovou matrikou, 
• pronájem hrobových míst, 
• výkopy hrobů. 

Provozní doba: Pondělí a středa od 7.30 do 17.00 hod.
Úterý, čtvrtek, pátek od 7.30 do 15.00 hod.

Adresa: Radniční 10, 738 01 Frýdek–Místek
Telefon: 558 432 204
E–mail: info@pietas.info
Nepřetržitá služba: 604 555 500 (převozy zesnulých)

www.pietas.info

Provozovatel: TS a.s.,
17. listopadu 910, 738 02 Frýdek–Místek
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PÁLENICE FRÝDEK–MÍSTEK
se sídlem v bývalém

SELIKU (Pionýrů 839) v MÍSTKU

zahájí letošní sezónu 22. srpna 2011

Ovoce k výrobě destilátu začneme přijímat a vykupovat od 22. srpna 2011 
vždy od pondělí do pátku od 8.00 do 17.00 hodin 

a v sobotu od 8.00 do 12.00 hodin.

Za dovezených 10 kg jablek, 12 kg švestek nebo 14 kg hrušek
si za 30 dnů odvezete 1 litr 50 % kalvadosu, slivovice, hruškovice 

a zaplatíte jen 135 Kč.

Samozřejmě také nabízíme vypálení destilátu z vlastního kvasu
(po předchozím objednání).

CENÍK:
Koncentrace ALC/VOL 1 litr/ 50 %

Cena za vypálení z vlastního kvasu 125 Kč
Cena za vypálení z dodaného ovoce 135 Kč

Ceny jsou uvedeny včetně spotřební daně a DPH.

Upozorňujeme pěstitele na zákon č. 61/1997 Sb. §4, kde je výroba destilátu
omezena na  30 litrů 100% ALC/VOL destilátu za 1 rok pro 1 domácnost!!!

Tento destilát se nesmí prodávat!

Také nabízíme: 
Možnost odběru destilátů stočených v lahvích

Výkup ovoce (jablek, hrušek a švestek) — aktuální cena bude vždy
oznámena.

Zestaření destilátu ultrazvukem 
Uložení destilátů v dubových sudech 

Prodej demižonů a lahví
Prodej destilátů (meruňkovice, slivovice, hruškovice, třešňovice a kalvádos)

Další informace najdete na www.palenicefm.cz
Nebo na telefonech: 602 960 052 • 723 312 298 • 558 431 700
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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 12. 10. 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


