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VáÏení obãané,
v pondělí 19. září proběhlo další zasedání zastupitelstva obce, na kterém jsme pro-
jednali záležitosti týkající se nakládání s nemovitostmi, v tomto případě šlo o od-
koupení nebo prodeje pozemků, a dále jsme schválili nový Požární řád obce Dobrá
a přijali úpravy obecního rozpočtu, které umožní například ještě letos dokončit
kompletní rekonstrukci všech bytů v bývalém domě s pečovatelskou službou, dnes
určeném pro bydlení seniorů. Zastupitelé také rozhodli o zvýšení koeficientu pro
výpočet sazby daně z nemovitostí na dvojnásobek. Toto zvýšení daně z nemovitosti
obci zajistí prostředky na plánované opravy cest, chodníků nebo realizované ve-
řejné části přípojek na splaškovou kanalizaci. Z běžného rozpočtu na všechny
opravy a investice totiž zbývá cca 1 milion korun, což je částka naprosto nedosta-
čující, která nepokryje ani akutní požadavky. Zastupitelé o této možnosti jednali již
letos na jaře, když schválili výstavbu veřejných částí kanalizačních přípojek z obecní
pokladny. Samozřejmě je všem jasné, že to není opatření populární, ale v naší fi-
nanční situaci je nezbytné. V následné diskusi se občané dotazovali například na si-
tuaci s vybudováním sběrného dvora, kde stále obec nemá na výběr vhodnou loka-
litu. Jako kompenzace bude letos občanům opět nabídnuta možnost zbavit se ob-
jemných odpadů odložením do velkých kontejnerů, které budou v obci na podzim
rozestavěny. Podrobně se o tom rozepisuje na jiném místě pan místostarosta Mgr.
Milan Stypka. A také mi dovolte sdělení, že naše obec má již v provozu nové webové
stránky, na kterých se budou mimo jiné prezentovat všechny občanská sdružení
a spolky, působící v Dobré, a naleznete tam spoustu aktuálních informací. Jejich ad-
resa je: www.dobra.cz a všichni jste srdečně zváni k jejich návštěvě. 

Ing. Jiří Carbol, starosta obce

Sportovní den SdruÏení obcí povodí Morávky

Starostové přivítali v Dobré všechny účastníky — zprava třetí (s mikrofonem) předsedkyně
Sdružení obcí povodí Morávky, starostka Vyšních Lhot, paní Dana Nováková.



3

V sobotu 24. září 2011 se
multifunkční areál v naší
obci proměnil v barevnou
mozaiku. Konal se zde první
ročník Sportovního dne
SOPM za účasti dětí i do-
spělých ze všech deseti obcí
našeho Sdružení i ze spřá-
telených slovenských obcí
Zabiedovo (patří k Dobrati-
cím) a Ochodnice. Všechny
děti byly oblečeny ve sluši-
vých dresech se znakem své
obce a logem SOPM na ru-
kávu. Stejné barvy slušely

>>> Sportovci v modrých bar-
vách se snažili — výjimkou ne-
byli ani naši skokani do dálky.

>>> Poslední soutěž dětí —
společná štafeta ve skákání v
pytlích. Na jedné straně veliké
úsilí, na straně druhé pády a
smutek.
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i dospělým sportovcům. S úderem
14.hodiny vše za krásného počasí zahá-
jili starostové zúčastněných obcí, po-
přáli všem štěstí a neváhali zdůraznit
skutečnost, že se bojuje o Pohár SOPM
— pohár pro vítěznou obec po součtu
všech disciplín! 

Úvod obstarali nejmladší účastníci
— házeli balónem na kuželky. Našim
sourozencům Sepešiovým se vedlo do-
cela dobře, ale korunu „modrému“ ús-
pěchu nasadila Tereza Hlawiczková,
jedním hodem totiž srazila všechny ku-
želky! Současně s touto disciplínou se
na jiném místě areálu snažili chlapci
házet do koše. Výraz „snažili“ je patrně
na místě, protože se všem družstvům
vedlo zhruba stejně, tedy spíše nevedlo
— a ani naše trojice nepřekvapila, ale
ani nezklamala. Poté jsme se všichni
přemístili k doskočišti. Tady zkoušeli
své štěstí děvčata a chlapci ve věku od 9
do 10 let — byly k vidění velké výkony
i nesmělé krůčky těch, kteří skákali do
písku poprvé. Fandili jsme ale všem.
Ohrazené hřiště skýtalo prostor pro
nejstarší chlapce — ti zde směrovali
míčky do florbalové branky. Mohlo by
se zdát, že jim to všem půjde snadno,
ale ouha — ona ta branka byla totiž
upravena tak, aby jen některými (vět-
šími či menšími) otvory mohli hoši do-
stat míček do sítě. Doberským v mod-
rých dresech se v této a ani v následu-
jící společné disciplíně (skoku v pyt-
lích) — bohužel — nevedlo, a z krásně
rozjetého zápolení jsme se rázem ocitli
na pátém místě. Nic naplat — vše zále-
želo na odhodlaných dospělácích.

<<< Naši nejmenší si vedli znamenitě! Po
jejich soutěži se Dobrá ocitla na prvním
místě! 

<<< O tento krásný putovní pohár družstva
celé odpoledne zápolila.

<<< A tak to všechno dopadlo… pro ně-
koho radostně, pro někoho méně… pohár
putoval do sousedních Nošovic, blahopře-
jeme.



První „dospělou“
disciplínou byl štafe-
tový běh — smíšené
štafety musely urazit
celkem 800 metrů na
tartanovém oválu —
to by asi nebyl až ta-
kový problém, jenže
— před startem si mu-
sel každý obkroužit tři
kolečka „kolem sme-
táku“ a naházet x míč-
ků do připravené ná-
doby… a tady nastaly
problémy, a veliké…
hodně jsme spoléhali
na naši štafetu — jako
první se na start a sou-
boj s časem postavila
Květa Řízková a vedla
si velmi dobře, sice
házením balónků „něco“ ztratila, ale předávala štafetu ve velmi dobrém čase. Po ní
se už všechny zraky upínaly k Marcele Kiszové — její předstartovní rozcvičování na-
značovalo leccos… vše zvládla s mírnými problémy a předávala manželovi Vlasti-
milovi ve slušném čase. Po Kiszovi seniorovi se ujal kolíku syn Vlastimil a napálil svůj
úsek nevídaným způsobem! Hasiči nás reprezentovali skvěle, je na ně spoleh — ne
jen v oblasti gastronomie (opět provozovali svůj stánek a nabízeli návštěvníkům ob-
čerstvení…), ale i sportu. Díky. Jen škoda, že tato disciplína byla vskutku vyrovnaná,
a do dvaceti sekund se vešlo hned šest štafet. Nevadí… protože nás čekala ještě hlav-
ní soutěž — hod vejcem s chytáním. Naši reprezentanti ve slušivých pláštěnkách na
modrých dresech (to aby se neznečistili při chytání…) začali velmi dobře — Pepa
Svoboda hodil elegantně vejce na vzdálenost dvou metrů a Libor Mlčák jej bravur-
ně zachytil… a pak to přišlo! Obrovský a neočekávaný zkrat, který hodiny tréninku
obou borců zcela vymazal — z ruky Libora vejce vylétlo do nepochopitelné výše a zá-
roveň dost daleko od pozice, již zaujímal Pepa — měli jste vidět jeho výraz ve tváři,
když vejce nezadržitelně padalo k zemi a… rozbilo se. Velmi rychle skončila tato sou-
těž pro muže v modrém. Dav fanoušků však houstnul a jejich hlasivky povzbuzova-
ly borce, kteří nadále setrvávali v soutěži a po každém úspěšném hodu se vzdále-
nost mezi členy dvojice zvětšovala. Nakonec byly k vidění i téměř třicetimetrové —
a úspěšně chycené — hody ! Opravdu dech beroucí závěr sportovního klání — tato
disciplína byla vybrána právem jako „tradiční“ a bude se opakovat každý rok v mís-
tě konání, tedy v další z obcí našeho SOPM. 

Co dodat závěrem ? Počasí dopadlo na jedničku, celý sportovní program neměl
žádnou prodlevu, sportovce přijeli podpořit jejich blízcí ze všech obcí od Dobré až
po Krásnou, téměř každý účastník si přišel na své a za svůj výkon byl odměněn —
potleskem nebo sladkostí — prostě v takhle podařené sobotní odpoledne podpoře-
né Nadací Hyundai nikdo nevěřil, a přece se díky několika lidem uskutečnilo setká-
ní více než 140 dětí a 70 dospělých z okolních obcí. 

Poděkování zaslouží náš podpůrný tým ve složení Jarka Velčovská, Zdeněk Kafka,
Jirka Slovík, Štěpán Cudzik a Jan Sikora — všichni byli k ruce, pomáhali a radili
všem, ostatně jako domácí k tomu byli předurčeni. Aktéry nafotil pan Jirka Pastor,
kamerou vše nasnímal Michal Návrat — a hasiči? Znovu jim patří dík za ochotu
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Dospělá část týmu ze slovenské Ochodnice — druhý zprava pan
starosta Radoslav Ďuroška.



6

a vstřícnost, tentokráte i na poli sportovním. A že se našim nejmenším spolu s těmi
několika dospěláky nepodařilo udržet pohár za vítězství v Dobré ? S tím se nedá nic
dělat, snažili se, bojovali, leč marně…ale i tak jim patří uznání a díky. Snad to bude
příště lepší. A kam tedy pohár putoval ? Do sousedních Nošovic ! Blahopřejeme
a slibujeme, že o něj v příštím roce zabojujeme. 

Velkokapacitní kontejner opût v akci !
Blíží se podzim a s jeho nástupem také doba všeobecného úklidu příbytků a je-

jich okolí. Obec nechce zůstat lhostejná k vašim snahám žít v příjemném a uklize-
ném prostředí, proto úřad i v letošním roce organizuje „putování“ velkoobjemo-
vého kontejneru naší obcí. 

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

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

Podzimní akce bude probíhat stejně jako akce jarní. Způsob se osvědčil — kon-
tejner bude vždy přistaven v ranních hodinách na to dané místo (dle rozpisu níže),
po celou dobu bude pod kontrolou pracovníků obecního úřadu (zamezí se tím od-
kládání zcela nevyhovujících přebytků a neúměrnému přeplňování) — a během ná-
sledujícího dne odvezen! Dbejte proto upozornění pracovníků a pokud se vám ne-
podaří zbavit se všech přebytků, zkuste se podívat na rozpis stanovišť putujícího
kontejneru — kam bude umístěn další den…

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

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

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

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

4. listopadu u hřiště TJ SOKOL Dobrá
u bytovky č.p.309 u bývalého dřevoskladu

7. listopadu u mostu na Skalici
u Kačabaru, boční vjezd na hřiště Sparta

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

11. listopadu na Kamenci naproti č.p.722
směr Frýdek–Místek naproti č.p.146 (u hřbitova)

14. listopadu k Nošovicím naproti č.p.650
směr Nošovice u vlečky do pivovaru

16. listopadu u hřiště základní školy — parkovací plocha ze strany od rest. Sýpka

18. listopadu Vrchy — u vodojemu
u studny — bývalá cesta na Pazdernu naproti č.p.184 

Dbejte na zvýšenou bezpečnost zejména v místech, kde se dokončuje stavba ka-
nalizace. Výrazně zde stoupá nárůst projíždějících nákladních automobilů a pra-
covních strojů ! Mgr. Milan Stypka, místostarosta



Mohlo by vás zajímat…
…Česká spořitelna a.s., pobočka Dobrá zahájila činnost dlouho očekávané

služby pro občany — bankomat umístěný vpravo od vchodu do pobočky je funkční
a můžete jej využít i vy.

…vedení obce zvažuje zvýšení informovanosti v rámci obce. Na stole a k jednání
je připraven projekt bezdrátového rozhlasu. Zatím se jedná pouze o úvahu, zdali by
tato investice neumožnila aktuální a zejména širší informovanost vás všech.

…ukončením podnikatelských aktivit jisté nejmenované společnosti se naskytla
možnost umístění sběrného dvora. Následovat budou jednání s vlastníkem po-
zemku o možném dlouhodobém pronájmu nebo odkoupení za účelem realizace
tolik potřebného zařízení.

…vzhledem ke vzrůstající devastaci parku vedení obce požádalo firmu Alcam
Profi z Frýdku–Místku o vypracování studie, jejímž jediným cílem je možnost sle-
dování této plochy pomocí kamerového systému. O dalším postupu budete infor-
mováni.

…jedno důležité upozornění : pracovníci Telefóniky Czech republic, a.s. nás do-
pisem ze dne 6. 10. 2011 upozornilo, že v průběhu měsíce října tohoto roku bude
zrušena nevyužitá VTA (veřejný telefonní automat) v lokalitě u RD čp. 433 ve směru
na Pazdernu. Mgr. Milan Stypka

Nové kontejnery na separovaný sběr
Vážení občané, 
určitě jste si už stačili všimnout, že vedle

klasických kontejnerů na separovaný odpad
(sklo, papír, plast), přibyly do této rodiny
kontejnery nové. 

Naše obec se zapojila do projektu —
„Ukliďme si svět“. Navázali jsme proto kon-
takt s firmou Elektrowin a ta nám tyto kon-
tejnery dodala. Do nich lze ukládat veškeré
drobné elektro:

spotřebiče (žehličky mixéry, fény, opé-
kače topinek, kuchyňské roboty,

elektrické pečící pánve, elektrické nože,
ventilátory atd.

Zatím jsou na stanovištích : 1/ Parkoviště u restaurace Sýpka, 2/ Večerka „JITKA“,
3/ Kačabar, 4/ U nádraží, 5/ Večerka „ROMANIDIS“, 6/ Na Špici (za želez. přejezdem).

Tyto kontejnery nejsou určené na jiný než zmiňovaný elektro odpad!
Nelze do nich ukládat také ostatní komunální odpad! Bohuslav Sikora

SVOZ PNEUMATIK
Občané obce Dobrá mohou nadbytečné a zničené pneumatiky připravit k odvozu

za budovou Obecního úřadu Dobrá v termínu do 13. 11. 2011.
Následující den, 14. listopadu 2011, zajistí Frýdecká skládka, a.s. jejich odvoz

a likvidaci.
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Informace k vydávání občanských průkazů
Dle novela zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších

předpisů, se ode dne 01.01.2012 budou vydávat nové typy občanských průkazů se
strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem a občanské průkazy se
strojově čitelnými údaji, přičemž oba tyto doklady budou typu „kreditní karta“.

O vydání takovýchto občanských průkazů budou občané žádat na kterémkoliv
obecním úřadě obce s rozšířenou působností, tedy pro občany obce Dobrá nejblíže
na Magistrátu města Frýdku–Místku.

Z výše uvedeného vyplývá, že dosavadní možnost podání žádostí na matričních
úřadech končí. 

Na Obecním úřadě v Dobré mohou občané podat Žádost o vydání občanského
průkazu pouze do 30. 11. 2011.

Na matričních úřadech však budou i po 01.01.2012 občané stále ohlašovat ztráty,
odcizení, poškození či zničení občanského průkazu, odevzdávat nálezy cizích ob-
čanských průkazů, potvrzení o občanském průkazu, potvrzení o změně místa trva-
lého pobytu či změně údajů zapisovaných do občanského průkazu. I nadále budou
občané moci požádat matriční úřad podle místa trvalého pobytu o převzetí občan-
ského průkazu do úschovy po dobu jejich dlouhodobého pobytu v zahraničí.

Informace o stavbě „Dobrá — rozšíření splaškové kanalizace“
Stavební úřad ještě jednou žádá všechny občany, kteří již obdrželi písemné vy-

hotovení územního souhlasu ke stavbě kanalizační přípojky a dosud si nevy-
zvedli ověřenou projektovou dokumentaci, aby tak co nejdříve učinili. Ověřená
projektová dokumentace je připravena v kanceláři č. 23 stavebního úřadu.

Dále žádáme ty, kteří ještě mají doma připravenou projektovou dokumentaci ke
stavbě kanalizační přípojky a dosud nepožádali stavební úřad o vydání územního
souhlasu, aby tak rovněž co nejdříve učinili.

Častým dotazem těch, kteří již územní souhlas mají vydaný, je, jak dlouho má
platnost? V písemném vyhotovení tohoto opatření stavebního úřadu je uvedeno, že
platnost územního souhlasu je podle ust. § 96 odst. 7 stavebního zákona 12 měsíců
ode dne jeho vydání. V této době musí být se stavbou započato. Protože součástí ka-
nalizační přípojky, kterou budete mít uloženou na svém pozemku je i její veřejná
část, kterou buduje a financuje obec, a která je ukončena na hranici vašeho po-
zemku, považuje se tímto stavba za zahájenou a územní souhlas tedy nepozbývá
platnosti.

Dalším častým dotazem je kdy se mohu napojit?
Napojení přípojek na hlavní řad bude možný až po řádné kolaudaci tohoto řadu

a po stanovení provozovatele této kanalizace. Termín kolaudace není v době uzá-
věrky tohoto čísla DL znám, ale budete včas informováni. Zhotovitelská firma při-
slíbila, že kolaudace proběhne nejpozději do konce letošního roku.

Ke každé kanalizační přípojce vydala své Stanovisko společnost Severomoravské
vodovody a kanalizace Ostrava a.s. Při realizaci kanalizační přípojky a napojení na
kanalizační řad je nutné respektovat informace pro investora, které jsou v tomto
Stanovisku uvedeny. Alena Alexová, samostatný referent SÚ 



Opravy bytů v Domě pro seniory pokračují…
I v letošním roce úspěšně pokračují opravy bytů v Domě pro seniory č. p. 39. Na-

vázalo se na již v loňském roce zrekonstruované dvě bytové jednotky a od května to-
hoto roku bylo započato s opravou dalších dvou bytů. Práce byly převážně prove-
deny svépomocí tj. zaměstnanci obecního úřadu, pouze na odborné práce byli při-
zváni odborníci. Předmětem oprav byly zednické práce vč. provedení nových ob-
kladů a dlažeb, nové instalace vody a elektro, dále výměna zařizovacích předmětů,
výměna kuchyňských linek, nová krytina podlah a malba. V současné době je jeden
z nově zrekonstruovaných bytů dokončen a jeho nájemnice ho ke své spokojenosti
již asi měsíc užívá. Druhý rekonstruovaný byt se v těchto dnech dokončuje a je
chystán k předání do užívání. 

Do konce roku se plánuje dokončit opravu posledních dvou bytů. Tyto práce
bude tentokrát provádět firma BESTON s.r.o. z Frýdku–Místku, vybrána na základě
výběrového řízení, aby veškeré práce byly provedeny v co nejkratším termínu. Ná-
jemníci opravovaných bytových jednotek tak nebudou muset pobývat několik mě-
síců v náhradních bytech, a budou moci se do svých nově opravených domovů vrá-
tit již před vánočními svátky, tj. asi za pět týdnů po započetí rekonstrukce. Znamená
to, že kompletně zrekonstruované bytové jednotky v Domě pro seniory mohou být
se začátkem roku 2012 plně obsazeny nájemníky. 

Tak to vypadalo při zahájení oprav…

Tak to vypadá po dokončení…
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OBECNù ZÁVAZNÁ VYHLÁ·KA â. 2/2011 
O STANOVENÍ KOEFICIENTU 

PRO VÝPOČET DANĚ Z NEMOVITOSTÍ

Zastupitelstvo obce Dobrá se na svém zasedání dne 19.9.2011 usnesením č. 8.1
usneslo vydat na základě § 11 odst. 3 písm. b) a § 12 zákona č. 338/1992 Sb., o dani
z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů (dále je „zákona“), a § 84 odst. 2 písm.
h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně zá-
vaznou vyhlášku : 

Článek 1.

Na území obce Dobrá se stanovuje místní koeficient ve výši 2, kterým se ná-
sobí daňová povinnost poplatníka za jednotlivé druhy pozemků, staveb, samostat-
ných nebytových prostorů a za byty, popř. jejich soubory. 

Článek 2.

U jednotlivých druhů staveb podle § 11 odst. 1 písm. b) až d) zákona a u samo-
statných nebytových prostorů podle § 11 odst. 1 písm. c) a d) zákona se pro celé území
obce Dobrá stanoví koeficient pro výpočet sazby daně ze staveb 1,5.

Článek 3.

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2012

Článek 4.

Nabytím účinnosti OZV 2/2011 se ruší OZV č. 1/2009 ze dne 23.11.2009

Ing. Jiří Carbol Mgr. Milan Stypka
starosta obce místostarosta obce

Právní poradna
pro občany obce Dobrá se uskuteční vždy první středu v měsíci, tj. 2. 11., 7. 12.

2011 vždy od 16 hodin v budově Obecního úřadu Dobrá, 1. poschodí, zasedací míst-
nost č. 18.

Právní poradna pro občany obce Dobrá je poskytována zdarma.

UPOZORNĚNÍ k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
ČEZ Distribuce, a.s. žádá vlastníky a uživatele dotčených pozemků a odstranění

a okleštění stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozo-
vání zařízení distribuční soustavy v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s.

Zásah proveďte v období vegetačního klidu do 15. listopadu tohoto roku tak,
aby byla zachována níže uvedená nejmenší vzdálenost větví stromů a jiných po-
rostů od nadzemního vedení takto:
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— u nadzemního vedení nízkého napětí nn do AC 1 kV (400/230V):
— u stromů a jiných porostů, u kterých se předpokládá výstup osob, musí být za-

chována nejmenší vzdálenost větví od holých vodičů 2m a od izolovaného a kabe-
lového vedení 1,5 m

— u stromů a jiných porostů, u kterých se nepředpokládá výstup osob, musí být
zachována nejmenší vzdálenost větví od holých vodičů a izolovaného a kabelového
vedení 1,5 m

— u nadzemního vedení vysokého napětí vn nad AC 1 kV do AC 45 kV včetně:
— u stromů a jiných porostů, na které lze vylézt, musí být zachována nejmenší

vzdálenost větví od holých vodičů 3,1 m, od izolovaného vedení 2,5 m, od kabelo-
vého vedení 1,5 m

— u stromů a jiných porostů, na které nelze vylézt, musí být zachována nejmenší
vzdálenost větví od holých vodičů a izolovaného a kabelového vedení 1,6 m

— u nadzemního vedení velmi vysokého napětí vvn nad AC 45 kV do AC 110 kV
včetně:

— u stromů a jiných porostů, na které lze vylézt, musí být zachována nejmenší
vzdálenost větví od holých vodičů a izolovaného a kabelového vedení 4,5 m

— u stromů a jiných porostů, na které nelze vylézt, musí být zachována nejmenší
vzdálenost větví od holých vodičů a izolovaného a kabelového vedení 3 m.

Celé znění Upozornění na webových stránkách obce — www.dobra.cz — úřední
deska.

Burza zimního dûtského obleãení 
Sociální komise při OÚ Dobrá uspořádá ve dnech 11., 12. a 13.listopadu 2011

v multifunkčním sále ZŠ v Dobré burzu dětského oblečení. 
Možná mnozí z vás jste již slyšeli o burze jarního a letního dětského oblečení,

která se uskutečnila v květnu letošního roku. Tato burza měla velký ohlas u mami-
nek, které přinesly spoustu krásného oblečení, které nabízely opravdu za symbo-
lické ceny. Škoda jen, že nepřišlo více maminek si druhý den toto oblečení koupit,
protože ceny byly opravdu nízké a některé oblečení jako nové, ostatní velice zacho-
valé a pěkné. Proto jsme se rozhodli tuto burzu uspořádat znovu, tentokrát se zim-
ním oblečením.

Do prodeje můžete nabídnout zimní oblečení do 10 let věku dítěte a zimní vyba-
vení (lyže, brusle apod.) Jistě mnoho z vás má doma pěkné dětské oblečení, z kte-
rého vaše děti rychle vyrostly a je vám líto je vyhodit. Nabídněte ho jiným, kterým
přijde vhod. 

Burza proběhne s následujícím programem :
Příjem zimního oblečení a vybavení se uskuteční v multifunkčním sále ZŠ

v Dobré v pátek 11. 11. 2011 v době od 12.00 hod do 18.00hod.
V sobotu 12. 11. 2011 v době od 8.00 hod do14.00 hod proběhne samotná burza,

na které můžete jiné zboží zase nakoupit.
Výdej peněz a vrácení neprodaných kusů se uskuteční v neděli 13. 11. 2011

v době od 10.00 hod do12.00 hod.
Nevyzvednuté věci, budou věnovány na charitu.Věci musí být čisté a v dobrém

stavu.
Přijďte podpořit dobrou věc a pozvěte i své známé.
Těšíme se na vás.

Za sociální komisi Marie Žižková
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Zahrádkáfii informují
Ve dnech 24.—26. 9. 2011

proběhla výstava ovoce a
zeleniny ČZS v Dobré. Le-
tošní výstava se nám poved-
la a dle mého soudu byla
nejkrásnější za dobu kdy vý-
stavy pořádáme. Nemalou
měrou přispělo i prostředí
multifunkčního sálu.

Výstavu otevřel místosta-
rosta obce p. Milan Stypka.
Na výstavě proběhla soutěž
o největší a nejtěžší vystave-
né ovoce a zeleninu. V nedě-
li odpoledne bylo slavnostní
vyhlášení soutěže . Nejtěžší
ovoce — Lebelovo jablko
o váze 31,5 dkg vystavoval p.
Milan Damek, o druhé mís-
to se dělil s jablkem Šampi-
on o váze 30 dkg p. Lukáš
Bařina a p. František Buj-
noch. První místo v soutěži
o nejtěžší hrušku obsadil p.
Čestmír Jež s plodem Grose-
mande o váze 30 dkg, nej-
těžší zeleninu dýni Goliáš,
která vážila 42 kg vystavova-
li manželé Kaňokovi. Ceny
předal osobně všem pří-
tomným p. Stypka. Všichni
ocenění obdrželi hodnotné
ceny.

Poděkování patří všem
členům ČZS, kteří se na in-
stalaci a chodu výstavy po-
díleli. Zvláštní dík patří
manželům Zemanovým,
kteří nasbírali houby a naa-
ranžovali krásný koutek
Houby v našem lese. Kde
však v těchto dnech takové
množství a druhy hub na-
sbírali, ví jen oni sami.
O obohacení naší výstavy
nemalou měrou se podílely
dětí s mateřské školky
z Dobré a základní škola z
Nošovic. Tradičně měl svůj
koutek oddíl skautů s Dobré.
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Z výstavy ovoce a zeleniny svazu zahrádkářů v sále školy.

Dole : Exponáty našich zahrádkářů na výstavě Život v za-
hradě v Ostravě 30. září až 2. října 2011.



Výstavu navštívilo 246 občanů, z toho 20 bylo z družebních organizací. Školní
mládež z 12 tříd v množství 219 žáků a děti z mateřské školky si přišly prohlédnout
výstavu během pondělního dopoledne. V době, kdy neustále naříkáme, že kupu-
jeme chemicky ošetřené potraviny v marketech, chceme lidem ukázat, že i dnes je
možno na malých zahrádkách vypěstovat zdravé ovoce a zeleninu. Předpokládal
bych, že návštěvou výstavy naše snažení podpoří členové kulturní komise, nestalo
se tak. V Doberských listech v měsíci srpnu nebyla otisknuta naše zpráva o konání
výstavy, v zářijovém čísle zpráva uveřejněna byla, ale zpravodaj se distribuoval do
schránek až v úterý 27. 9. 2011 tzn. až po ukončení výstavy. 

Obecnímu zastupitelstvu děkujeme, že nám prostory pro pořádání výstavy byly
pronajaty zdarma. Předseda ZO ČZS Dobrá, Čestmír Jež

Český zahrádkářský svaz ZO Dobrá
Ve dnech 30. 9. až 2. 10. 2011 se konala výstava Život na zahradě v Ostravě na

Černé louce, kde se prezentovali naší členové s kolekcí ovoce a zeleniny v expozici
Územního sdružení Frýdek–Místek. Předseda ZO ČZS Dobrá, Čestmír Jež

Základní ‰kola Dobrá informuje
Cestou necestou, polem nepolem…

Ve čtvrtek 22. 9. 2011 se uskutečnilo okrskové kolo přespolního běhu. V letošním
roce byla rekordní účast dvanácti škol z okolí Frýdku–Místku.Běhalo se v terénu
v blízkosti Kačabaru v Dobré. Konkurence byla obrovská, stejně jako tempo, které
nasadili už nejmenšíprvňáci.

Naši sportovci z Dobré opět dosáhli na mety nejvyšší. Z deseti závodníků naší
školy si medaile odnášelo osm nejlepších. V náročném závodě se prosadili již prv-
ňáci — Lukáš Nepožitek obsadil nepostupové 4. místo, Karolína Hromjaková zís-
kala bronzovou medaili. Jakub Hruboš z 2. ročníku skončil na 3. místě. 

Sportovci 3.—5. ročníku vybojovali všichni postupová umístění a pojedou repre-
zentovat naši školu na okresní kolo do Jablunkova. Třeťák Filip Tomančák získal pro
naši školu stříbrnou medaili, Karolína Niklová ze 3. B dokonce vyhrála zlato. Čtvr-
ťáci Jana Swierkošová a Martin Piskoř oba obsadili zlatou příčku. Na 1. místě se rov-
něž umístil Petr Gryžboň z 5. ročníku a Karolína Kubíčková skončila na krásném
2. místě. 

Všem našim úspěšným sportovcům blahopřejeme a věříme, že své statečné vý-
kony zopakují i v okresním kole. Mgr. Radmila Jelínková

Okresní kolo v přespolním běhu
V úterý 4. října se v Bašce uskutečnilo okresní kolo v přespolním běhu. Naši školu

reprezentovala dvě družstva. Mladší žákyně a starší žáci. V každé kategorii startovali
běžci z 11 nejlepších škol v okrese Frýdek–Místek. Starší žáci ve složení Martin Ši-
mík z 8. B, Daniel Saran a Jan Kocourek z 9. A, Petr Čermák, Michal Poljak a Václav
Mališ z 9. C podali zodpovědný výkon a umístili se na krásném 4. místě, k čemuž
jim moc gratulujeme. 

Družstvo mladších žákyň se muselo obejít bez naší „jedničky“ Kristýny Škande-
rové, která bohužel den před okresním kolem onemocněla. Ale holky se ničeho ne-
zalekly, podaly neskutečně heroický výkon a ve složení Petra Pavlásková ze 6. A, Ra-
dana Otipková a Kamila Žvaková ze 7. A, Monika Čaganová ze 7. B a Noemi Pěkní-
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ková ze 7. C vybojovaly úžasné 1. místo.
Tím si zajistily postup do krajského
kola, které se uskuteční ve městě Brun-
tál. Oběma týmům děkujeme za poctivý
přístup při reprezentaci naší školy. 

Jitka Drabinová 

>>> Vítězné družstvo mladších žákyň se ra-
duje ze svého triumfu.

Úspěch na Talentu
Mezi mnoha žákovskými soutěžemi,

které probíhají v našem regionu, má sou-
těž v populární písni Talent jedinečné po-
stavení. Během let, po která Talent ve
Frýdku–Místku probíhá, se postavilo před
mikrofon úctyhodné množství hudebně
nadaných dětí, z nichž mnohým úspěch
v této soutěži otevřel dveře do hudebního
světa, a řada skvělých mladých hudební-
ků udělala své první veřejné krůčky právě
na soutěžním pódiu frýdecko–místecké-
ho Talentu. 

Talentu se pravidelně účastní i žáci na-
ší školy a také letos jsme měli dvě horká
želízka v ohni. Růžena Machová z 9. C a
Kateřina Kocichová z 8. C (na obrázku
vpravo dole) se přihlásily do soutěže již
v loňském školním roce, probojovaly se
všemi koly soutěže a i ve finále, které pro-
běhlo ve čtvrtek 6. října v kině Petra Bez-
ruče ve Frýdku–Místku, si svými výkony
vysloužily nadšený potlesk diváků. Obě-
ma žákyním blahopřejeme a věříme, že
svůj talent nezahodí a budou jej dále roz-
víjet. Třeba je za pár let s mikrofonem v ru-
ce potkáme na nějakém koncertě. 

Mgr. Jan Lörinc

Evropský den jazyků na naší škole
Jako každý rok i letos jsme si na dober-

ské škole připomněli Evropský den ja-
zyků, který se slaví ve všech zemích Ev-
ropské unie, a jehož hlavním cílem je
prohloubit motivaci žáků ke studiu cizích
jazyků, rozšířit jejich kulturní povědomí
a v neposlední řadě jim zábavnou for-
mou zpřístupnit výuku cizích jazyků. Pro 
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nabitý program byli
organizátoři nuceni
rozdělit aktivity spo-
jené s Evropským
dnem jazyků do dvou
dnů. 

Ve středu 5. října
probíhal Evropský
den jazyků na 2.
stupni. Po slavnost-
ním zahájení putova-
li žáci po devíti sta-
novištích, na kterých
řešili zajímavé úkoly.
Mezi mnoha zařaze-
nými aktivitami se
objevilo seznámení
s jazyky, které se na
naší škole standard-
ně neučí (francouz-
ština, španělština), 
nebo kvízy zaměřené na reálie anglicky mluvících zemí, melodie z cizojazyčných fil-
mů či obecné znalosti o živých i mrtvých jazycích. S velkým ohlasem se setkala sta-
noviště vytvořená v odborných učebnách. V učebně chemie žáci pronikali do ná-
zvosloví chemických prvků v angličtině a latině, v dílnách jim hlavu zamotala tech-
nická terminologie prezentovaná v angličtině a němčině, ve cvičné kuchyňce si pak
procvičili slovní zásobu týkající se vaření a přípravy pokrmů opět v angličtině a něm-
čině. Romantické duše si mohly odpočinout u poslechu Beatles, jejichž píseň She
loves you zazněla překvapivě i ve své německé verzi. 

Následujícího dne oslavili svůj Evropský den jazyků i žáci na 1. stupni, kde se pod
taktovkou svých vyučujících věnovali veselým písničkám, zajímavým kvízům a dal-
ším aktivitám. Mimo jiné se dozvěděli mnohé o Španělsku a cestovatelství.

S letošním oslavou Evropského dne jazyků jsme velice spokojeni, zvláště nás těší
aktivní podíl i vyučujících, kteří cizí jazyk nevyučují, a přesto se do organizace pus-
tili lví silou, letem sokolím. Ukazuje se, že ústřední myšlenka Evropského dne ja-
zyků tak minimálně na naší škole dosahuje svého naplnění — cizím jazykům se
může věnovat úplně každý. Těšíme se na další rok. Mgr. Jan Lörinc

Společně bez hranic
V rámci evropského programu přeshraniční spolupráce mezi naší obcí a sloven-

skou Ochodnicou se již podruhé podařilo uskutečnit setkání zaměstnanců škol
a místních úřadů, tentokrát na slovenské půdě. Doberský výjezd na Slovensko se
konal poslední zářijovou sobotu.

Po slavnostním přivítání ve vestibulu ochodnické základní školy jsme absolvovali
vystoupení mažoretek a mohli si prohlédnout bu-
dovu základní a později i mateřské školy. Byla to dobrá příležitost především pro
pedagogické pracovníky porovnat podmínky výuky u nás a na Slovensku, podělit se
o zkušenosti, pohovořit o metodách výuky a praktických problémech spojených
s výchovně–vzdělávacích procesem v obou zemích. 
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Pan učitel Šmahlík objasňuje technické názvosloví v anglič-
tině během Evropského dne jazyků.
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Následoval oběd v
centru obce, pak kul-
turně–zábavné odpo-
ledne, které se neslo
v duchu hesla celého
evropského progra-
mu — Společně bez
hranic. Loučení v nás
zanechalo pevné pře-
svědčení o tom, že s
přívětivými ochod-
nickými přáteli se
chceme setkávat i v
budoucnu.

Mgr. Jan Lörinc,
Mgr. Eva Nováková

Zprava doleva: Mgr. Eva
Nováková, ředitelka ZŠ
Dobrá, Radoslav Ďuro-
ška, starosta obce
Ochodnica, Mgr. Stani-
slav Sýkora, ředitel ZŠ
Ochodnica.

Matefiská ‰kola „BAREVN¯ SVùT“ se pfiedstavuje
Od letošního září nese Mateřská škola v Dobré název MŠ »Barevný svět«.

Výlet do daňčí obory na
Čeladné

Koncem měsíce září se
starší děti naší MŠ „Barevný
svět“ vydaly na výlet do
daňčí obory, jež se nachází
v nádherném horském pro-
středí obce Čeladná. 

Děti měly možnost pozo-
rovat zblízka velké stádo
daňků, které se objevilo
záhy po jejich příchodu.
Daňci, daněly a malá daň-
čata se přišli podívat, co
dobrého jim návštěva při-
nesla. A tak děti začaly vyta-
hovat ze svých batůžků „
dobrůtky“ v podobě su-

chého chleba, mrkviček a jablíček, na nichž si daňci nejvíce pochutnali.
Dětem se prostředí Obory moc líbilo, mohly se zde proběhnout, ale rovněž si

všichni společně zahrály hru „Na jeleny a na daňky.“



Čas nám rychle ubíhal, a tak se děti rychle rozloučily s daňky a pospíchaly zpět
k autobusu, který je přivezl zpátky do naší MŠ. Můžeme říci, že děti prožily velmi
vydařený slunečný a novými zážitky obohacený den.

Zájezd do Ochodnice
Učitelky naší MŠ se společně s pedagogy ze ZŠ a zastupiteli obce zúčastnily zá-

jezdu do družební slovenské obce Ochodnica.
Nejprve jsme absolvovaly prohlídku zdejší ZŠ, zhlédly jsme vystoupení mažore-

tek od těch nejmenších téměř předškolního věku až po mladé slečny, které nám
předvedly téměř profesionální výkon a sklidily za něj zasloužené ovace.

Po obědě v místním kulturním středisku jsme se vydaly na návštěvu zdejší MŠ.
I když je školka menší, dvojtřídní, přesto na nás působila velmi útulným a přívěti-
vým dojmem zvláště svou barevností. Velmi nás zaujalo právě zrekonstruované so-
ciální zařízení v obou třídách, které jsme my jen tiše záviděly…

V závěru našeho pobytu v obci Ochodnica jsme navštívily i zdejší minerální pra-
men zvaný Vajcovka, který je chráněnou přírodní památkou. Děkujeme vedení
obce za to, že nám umožnila účast na tomto zájezdu. Mgr. D. Dvořáčková
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Letošní nábor byl mimořádně úspěšný.
Kdo se přijde podívat na trénink juda, bude překvapen především množstvím

cvičících dětí. Zpočátku to nezasvěcenému připadne trochu chaotické. Tak to ale
u nás chodí. „Makat může mistr republiky a reprezentant vedle úplného začáteč-
níka. Všechno je to jen o osobním přístupu a chtění něco dokázat. Při pozorném
pohledu však zjistíte, že každé skupině se věnuje jiný trenér. Těm nejmladším začí-
najícím dětem se věnuje především trenérka gymnastiky Vlasta Taušová. Starší pří-
pravku a „věčné studenty“ vedou trenéři Radek Holeček a Lumír Matyskiewicz. Po-
kročilejší a pokročilé judisty všech věkových kategorií má na starosti hlavní trenérka
klubu Pavla Prőllová. Stejně jako v Japonsku se na tatami setkávají šikovní benja-
mínci společně se zkušenými seniory. Je to dost dobrý tým.

Potěšující je že stále přicházejí další zájemci.

Vybojovali jsme pohár primátora Frýdku–Místku.
Turnaje, který pořádal náš klub, se zúčastnilo 220 závodníků z 20 klubů a 3 zemí.

Našich členů se zúčastnilo celkem 61. Jde o členy, kteří zodpovědně přišli reprezen-
tovat svůj oddíl a region Frýdecko — Místecko. V soutěži družstev jsme bezkonku-
renčně zvítězili před Baníkem Ostrava a JC Martinem. Celkem jsme získali 36 me-
dailí z toho 12 zlatých a 99 vítězných utkání. To je obrovské zlepšení od loňského
roku. Co se týče přípravy a organizace, opět nás podpořil tradiční a úzký okruh ro-
dičů. Poděkování za pomoc patří především Doberským pánům a paním Hromjá-
kové, Janulkové, Dužíkové, Matyskiewiczové, Kolouškovi, Holečkovi a Matyskiewic-
zovi. Výbornou organizátorskou práci odvedli naši mistři Vít Jerglík a sestry Kesovy
a mnoho dalších. Moc děkujeme všem za pomoc a věříme, že se příště zapojí
i ostatní členové a jejich rodiče. Dobrá nominovala 22 závodníků, kteří vybojovali11
medailí. Borci z Dobré získali nejvíce zlatých medailí. 1 místo obsadili Ela Kubíč-
ková, Marie Dužíková, sourozenci Šimkovi a Denisa Štěrbová.

Marie Dužíková a Vít Jerglík vybojovali významná vítězství 
Dorostenec Vítek Jerglík byl nominován na turnaj série světového poháru v Už-

gorodu na Ukrajině, kde v barvách České reprezentace vybojoval stříbrnou medaili
ve váze do 73 kg. Po soutěži zůstal na tréninkovém kempu, který probíhal v režii svě-
tové federace juda. Jerglík trénuje především na základně v Dobré. Před důležitými
soutěžemi Dojíždí do střediska sportu v Olomouci. Na Ukrajině se předvedl v dobré
kondici. 

Marie Dužíková bojovala na mistrovství republiky družstev dorostenek a starších
žaček. Marie hostovala v týmu Olomouce, kterému dopomohla k titulu v kategorii
dorostenek. V kategorii starších žaček obsadily Olomoucké judistky čtvrtou příčku.
Marie Dužíková se po ukončení devítiletky v Dobré připravuje na vstup do střediska
sportu v Olomouci, kde jí budou vytvořeny podmínky pro další výkonnostní růst
směřující k úspěšné státní reprezentaci.

4. ročníku AGROFOD BENACO CUPU, turnaje mladých judistů v Tvrdonicích
se zúčastnilo 180 bojovníků z Čech, Moravy, ale také Slovenska. Úspěšně zde bojo-
vali judisté Luděk Kubíček, Adam Andruško a Nikola Šimková. Všichni potvrdili oče-
kávání trenérů a ve svých kategoriích bojovali o medaile. Nejlepší výkon předvedl 

18



Luděk Kubíček, který vyhrál čtyři
utkání bez ztráty jediného bodu
a vybojoval s přehledem zlatou
medaili. Také Adam a Nikola se
probojovali až do finále kde, jim
chybělo jen kousek štěstí ke
zlatu. Adam do finále postoupil
z prvního místa ze skupiny. V za-
čátku finálového zápasu zaváhal
a prohrával se soupeřem jen ma-
lým bodovým rozdílem, přes usi-
lovný výkon se mu už nepodařilo
zvrátit výsledek. Vybojoval
stříbro,  když od vítězství ho dě-
lilo jen pár vteřin. Nikola bojo-
vala o zlato se soupeřkou z nižší
věkové kategorie, avšak o deset
kilo těžší a situaci nezvládla.
V tomto případě jistě pochybili
pořadatelé. Protest však nikdo
nepodal. Nikola tak vybojovala
„jen druhé místo“. 

Koncem října uspořádáme
tréninkové soustředění, kterého
se mohou zúčastnit také noví zá-
jemci o judo. Akce se uskuteční
od 26. do 29. října v areálu zá-
kladní školy Raškovice.

Bližší informace na
www.judo–morava.cz. 

V říjnu a listopadu čekají ju-
disty vrcholné mistrovské sou-
těže. DRŽTE NÁM PALCE.

STÁLE PROBÍHÁ NÁBOR NOVÝCH
ZÁJEMCŮ O JUDO

Každé úterý a čtvrtek od 16.30 do 17.30 hod.
v tělocvičně ZŠ

Podrobné informace
na www.judo–morava.cz

PŘIVEĎTE SVÉ DĚTI DO ŠKOLNÍHO
KROUŽKU A ODDÍLU JUDA
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Nahoře bojuje Marie Dužíková (nalevo), níže Vít
Jerglík (vpravo). Dole: Luděk Kubíček nedal v Tvrdo-
nicích soupeřům žádnou šanci.



OSTR.UÎ.I.NY
opût v Dobré!

Rádi bychom vás opět sr-
dečně pozvali jménem Do-
berského kulturního spolku
na představení divadelně–
–improvizační skupiny
OSTR.UŽ.I.NY. Vystoupení
se bude konat v neděli 13.
listopadu 2011 v 18.00 ho-
din ve společenském sále
Základní školy Dobrá.

Těšíme se na vás! Více
o OSTR.UŽ.I.NÁCH na
www.ostruziny.eu. 

Koncem září bylo ukončeno zasílání fotografií do naší fotosoutěže na téma: „Kra-
jina a příroda Beskyd“, a nyní probíhá internetové hlasování a hodnocení odborné
poroty. Hlasovat můžete prostřednictvím našich webových stránek na adrese
www.dobrakultura.cz.

Dne 6. října proběhla již 4. vycházka po okolí naší obce s tématem „Staré dober-
ské selské usedlosti a panský dvůr“. Začali jsme besedou v hasičárně, kde nám pan
kronikář Rostislav Vojkovský povykládal o tom, jak kdysi probíhal život (zemědělce)
v naší obci. Dozvěděli jsme se, jaká pravidla musela dodržovat pracující mládež na
dvorském statku, např. se nesměla smát při práci a zbytečně moc kecat, mluvit
s nadřízeným mohla pouze se sklopenou hlavou apod. Měli jsme možnost shléd-
nout různé mapy s rozdělením jednotlivých lánů, které komu patřily. Pak jsme vi-
děli na mnoha fotografiích Sýpku a Oráč i jejich půdorysy. Poté jsme se šli spolu
s panem kronikářem podívat na místa, o kterých jsme slyšeli. Prošli jsme Starou dě-
dinou a skončili na Špici, kde jsme se společně rozloučili. 

Doberský kulturní spolek o.s.

Podzim se zvûfií
Podzim již plně přebral svou vládu v přírodě, listí opadává

ze stromů, plody dubů a jírovců začínají v lese dělat křupavý
koberec. Na polích již nic dobrého pro zvěř nezbylo, jen sem
tam se prodírá zasetý ozim na povrch a řepka, která není pro
zvěř dobrá pokrývá některé pole sytou zelení. Ptáci a zví se
pomalu začínají připravovat na období nouze — zimu. Než
přijde první mráz a sníh, musí nabrat dostatečné tukové zá-
soby na to, aby přežily zimu bez úhony. Na podzim dozrává
mnoho plodů, které jim k tomuto poslouží. Jeleni v říji ztratili
mnoho ze svých zásob, které nabrali přes léto, protože v období říje (od počátku září
do první třetiny října — podle počasí) nepožírají skoro žádnou potravu. Musí si
proto nasbírat ještě tukové zásoby dříve než napadne trvalá pokrývka sněhu, která
by jim neumožnila dohrabat se na trávu, ostružiník či žaludy a kaštany. 

Letos se i v Dobré objevili jeleni. Jeden z nich bohužel skončil pod koly na rych-
lostní komunikaci poblíž Hyundaie. Tato cesta mu vytvořila nepřekonatelnou pře-
kážku v místě, kudy zvěř tradičně chodila směrem do hor. Nepomohly tomu ani
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podchody pro zvěř, které jsou v některých místech zbudovány. Také mnoho srnčí
zvěře skončí v tomto období pod koly aut a kamionů. Zrovna dnes jsem viděl, jak
pod sadem málem vběhlo pod kola aut 5 srn a srnčat. Naštěstí se je podařilo dosta-
tečně vyplašit a zahnat zpět na pole. Myslivecká sdružení prostřednictvím Okres-
ního mysliveckého spolku ve Frýdku–Místku získaly z dotace nadace Generali pa-
chové ohradníky, které jsou nainstalovány kolem cest. Ani tyto však stoprocentně
nezabrání tomu, aby zvěř přes ně neprošla, pouze zpozorní. Pokud je však něco vy-
plaší — třeba volně puštěný pes, který jinak neublíží, jen svou přítomností může
poplašit zvěř — tak utíkají úprkem a nezabrání jim ani pachové ohradníky před tím
aby přebíhaly cestu. V období kdy se počíná šeřit je nejhorší doba nebo po ránu při
svítání, kdy je ještě šero. Také deštivé podzimní počasí je pro tyto srážky jako dě-
lané. Jakmile se navíc bude posunovat čas na zimní bude mnohem více aut na cestě
v době, kdy dříve nebyla. Zvěř ale nemá v sobě naše hodiny a budeme jí častěji pot-
kávat vedle cest. Rád bych poprosil všechny řidiče, aby byli více opatrní při jízdě ko-
lem polí, luk a lesů. Ušetří si tak třeba nepříjemný střet s nějakou zvěří. 

Pro zajíce, bažanty a jinou drobnou zvěř jsme naplnili zásypy zejména plevami.
V těch se bažanti, ale i drobné ptactvo hrabou a vybírají semínka plevele a trav, které
jim nejvíce chutnají. Do těchto plev přidáváme pšenici nebo kukuřici, kterou zvěři
trošku přilepšíme. 

Pro oživení chovu bažantí zvěře jsme vychovali a vypustili v honitbě kolem stovky
uměle odchovaných bažantů, kteří si zvykají na pobyt v divoké přírodě. Za to patří
dík těm, kteří se o tyto bažanty starali od vylíhnutí až po jejich vypuštění do volné
přírody. Nyní je budeme již jen přikrmovat a budeme doufat, že někteří přežijí set-
kání s dravci a příští rok přivedou třeba na svět své mláďata. Tímto bych si dovolil
také poděkovat rodině Krupových, za poskytnutí kvočny, která byla náhradní mat-
kou pro některé bažanty. Někdy se využívá tento způsob odchovu, kdy se pod kvo-
kající slepici nasadí bažantí vajíčka. Tato je vysedí a pak se o ně stará jako o běžná
kuřata. Tato se poté vypouštějí a až si zvyknou na volnost kvočna se může vrátit,
nebo se případně vypustí s ostatními bažanty.

Pro srnčí zvěř je již připraveno na zimu kvalitní seno plné nejrůznějších bylin
a také letnina — sušený maliník, kopřivy, topinambury, popř. výmladky dubu apod.
Seno se do krmelců zaváží až v době, kdy začnou první mrazy. Vlhké podzimní po-
časí a časté mlhy by jej znehodnotily a mohlo by začít plesnivět. Do koryt sypeme
oves, do slanisek a někdy přímo do koryt krmelců doplňujeme sůl, která by zde ne-
měla chybět po celý rok. Nyní se také sbírá jeřabina, kterou sušíme a poté přidá-
váme do krmení, nejčastěji na jaře, kdy má zvěř dietetické problémy s přechodem
na zelenou stravu. 

Srnčí zvěř se nám již přebarvuje — mění letní srst za zimní. Pojem „přebarvovat“ má
jednoduchý původ — zimní srst je mnohem tmavší než letní. Podle tohoto se také dá
poznat stáří a kondice zvěře. Nejpozději totiž přebarvuje stará srnčí zvěř, případně
nemocná srnčí zvěř. Zimní srst napomáhá zvěři přežít chlad, který je očekává. 

Srnci v tomto období začínají shazovat svá paroží, aby jim poté započala znovu
ronit z pučnic (kostní výrustky z nichž roste paroží) nová parožní hmota, která je
pokryta lýčím (kůží se srstí již proudí krev a minerály na parožení). Později toto lýčí
sedřou a objeví se jim na jaře pod nimi nové parůžky. Tím jak srnci každý rok sha-
zují paroží tak se jim pučnice zkracují a rozšiřují. Je to velice zajímavý přírodní jev
tato tvorba paroží. Na rozdíl od srnčí, jelení a dančí zvěře a ostatních, kterým se
tvoří parohy (kost) je u koz, kozorohů, ovcí a muflonů roh tvořen zrohovatělou kůží,
která se promění v tyto rohy. Díky tomu lze poznat jak je zvěř stará, protože každý
rok lze nalézt na rohu a pozorný myslivec dokáže jednoduše spočítat jak byla tato
zvěř stará. Rohy každý rok muflonům přirůstají a oni je tedy neshazují.

Mgr.Vítezslav Pantlík, MS Vrchy Dobrá—Pazderna 
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Rozhovory o Ïivotû v obci s lidmi, ktefií mají co fiíct:
Starosta Ing. Jiří Carbol

Minulý rok v říjnu se konaly volby, z nichž vzešla nová radnice. Starostou se stal
Jiří Carbol. Rok po těchto volbách jsem s ním udělal rozhovor.

Vy jste už v minulosti působil jako starosta i místostarosta.Ve kterých letech?
Na obecním úřadě v Dobré jsem začal pracovat v roce 1994 jako místostarosta

s kolegou Milanem Stypkou, který byl starostou. A na podzim roku 1998 jsem po
dalších volbách byl zvolen starostou obce. Byl jsem v této pozici do roku 2000, kdy
jsem odešel na krajský úřad. 

Čím jste se živil před tím, než jste nastoupil na pozici místostarosty?
Po roce 1989 jsem čtyři roky podnikal v soukromé rodinné firmě, v uzenářství,

a před tím jsem pracoval jako mistr a stavbyvedoucí na stavbách na severní Moravě
a také v Praze.

Jaké byly hlavní problémy Dobré v době 1994 až 2000? Podařilo se je nějak vyře-
šit?

Když jsme nastoupili, tak se začala dělat plynofikace obce, takže jsme postupně
připravovali ty jednotlivé stavby, byla to asi největší investice. Další velká investice
byla rekonstrukce střech na základní škole, kde byly původně střechy ploché, my
jsme nechali vyprojektovat střechy sedlové a následně jsme na ně získali dotaci,
takže do školy přestalo zatékat. Také jsme realizovali první etapu výstavby splaškové
kanalizace, na kterou jsme rovněž získali dotaci ze státního rozpočtu. V letech 1999
a 2000 jsme realizovali výstavbu řadových domků naproti Sýpky, takzvaných Lenti-
lek, a celou dobu jsme s kolegou Milanem bojovali za obchvat Dobré. To byl asi nej-
větší úkol před námi, prosadit, aby se doprava přesunula z centra obce na obchvat.

V tom jste byli na rozdíl od Frýdku–Místku úspěšní.
V tom jsme byli úspěšní — jak já vždycky říkám — díky tomu, že se ve Frýdku–

–Místku rozhádali, jestli chtějí severní nebo jižní variantu obchvatu a zasekli se na
tom. Díky tomu jsme my mohli uplatnit náš obchvat Dobré, protože byly volné fi-
nanční prostředky a ministerstvo dopravy za ně mohlo vybudovat tu potřebnou sil-
nici. 

Všiml jste si nějakého rozdílu mezi tehdejší atmosférou a tou současnou?
Já myslím, že odlišné to bylo v tom, že lidé měli takové pozitivní očekávání bu-

doucích změn, po té revoluci v roce 1989 to bylo všechno ještě takové čerstvé,
dneska už to je více než dvacet let, takže lidé jsou už někdy trošičku zklamaní z toho
vývoje, a to se v té atmosféře také projevuje. 

Co jste měl na starosti jako náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje?
Jako náměstek hejtmana jsem měl na starosti sociální věci, zdravotnictví a kul-

turu. Byl to docela široký záběr s tím, že jsem v roce 2002 přebíral devět krajských
nemocnic do správy a s tím bylo spojeno velké množství práce, seznamování se
s tím prostředím, s těmi problémy, s konkrétními lidmi, kteří měli toto řízení v ne-
mocnicích na starosti a podobně. Byla to pro mě docela velká osobní zkušenost,
protože jsem musel získat vhled do mnoha složitých problémů.

Mezi léty 2006 až 2010 jste byl poslancem, čím jste se zabýval v té pozici?
Když jsem byl v poslanecké sněmovně, tak jsem byl hlavně činný ve výboru pro

zdravotnictví, mimoto jsem byl ještě ve výboru petičním a ve výboru pro evropské
záležitosti. To zdravotnictví ale bylo opět nejhlavnější, protože je to velice složitá
oblast, má spoustu dlouhodobě neřešených problémů, a v té době se kolem toho
vedly dlouhé odborné diskuse. 
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A podařilo se vám prosadit některé zákony, na kterých jste se podílel?
Podílel jsem se na návrhu některých zákonů, nebo spíše spolupodílel, a byly to

zákony, které drobně upravovaly třeba zdravotnické prostředí. Hlavně jsme v té
době nepovolili privatizaci fakultních nemocnic a nepovolili jsme privatizaci zdra-
votního pojištění, což si myslím, že by tak mělo zůstat a že to tenkrát bylo dobře.

A bavila vás pozice poslance?
Ta práce je zajímavá, není úplně jednoduchá, mne to bavilo, i když samozřejmě

tam není tak vidět ten konkrétní výsledek práce. Tady když je člověk ve funkci sta-
rosty nebo místostarosty a řeší konkrétní investice, ať je to výstavba kanalizace,
oprava školy nebo výstavba chodníků, tak je ta práce víc vidět. 

A vyžaduje to třeba i jiný styl práce, třeba jinou strategii?
Zcela jistě. Práce v poslanecké sněmovně je více o přípravě zákonů, o studování

těch podkladů, o diskusi s odborníky, kteří tomu rozumí a kteří musí tomu poslanci,
který není přímo odborníkem v té oblasti, poradit. Člověk se na ně musí spoleh-
nout. Určitě to je jiná práce. Tady starosta nebo místostarosta řeší konkrétní pro-
blémy občanů své obce, takže to je zase více práce s lidmi. 

Co se stalo, že jste se nakonec stal starostou, když ve volbách vyhrála strana Mi-
lana Stypky?

Tak já jsem zase získal více preferenčních hlasů, takže to bylo dost vyrovnané, ale
hlavní je, že jsme se tak dohodli s kolegou Milanem Stypkou a našli jsme společný
model, který nám oběma vyhovuje, a doufám, že se to projeví na tom, že budeme
úspěšní ve výsledcích naší práce, a že to bude ke spokojenosti občanů Dobré.

Co se vám podařilo za první rok ve funkci prosadit nebo změnit? 
Ten první rok za chvilku bude končit. Určitě jde o velkou investici, rozšíření splaš-

kové kanalizace, která nám sice vyčerpala obecní pokladnu, ale zase na druhou
stranu přinese občanům určitý komfort v bydlení. Mimo to děláme také opravy ně-
kterých místních komunikací, například teď jsme začali realizovat opravu cesty ko-
lem mateřské školky, kde se vybudují parková stání pro auta, současně se vybuduje
taky retardér a zvýšený přechod na školní hřiště, tak aby se zvýšila bezpečnost dětí,
které chodí na hřiště ze školy. Připravujeme se taky na další investiční akce v dalších
letech.

Zaznamenal jsem v minulosti, že kolem stavby kanalizace byly problémy, že se
nedařilo splnit úřední povinnosti, už je to všechno v pořádku?

No, kanalizace má jiný problém, který jsme nemohli ovlivnit, a to ten, že minulé
zastupitelstvo nepřijalo dotaci, takže se to celé staví z vlastních prostředků, a to
bude znamenat omezení jiných investic. Například potřebujeme nutně zateplit Zá-
kladní školu a Mateřskou školu, v těchto objektech jsou už asi třicet let stará okna
a je potřeba s tím něco udělat. Bohužel se na to nepodařilo v minulých letech získat
žádné dotace. V této investici budeme potřebovat i vlastní prostředky, kterých
máme málo. 

Jak velká část kanalizace bude chybět po tom, co se podaří dostavit současné roz-
šíření?

Bude chybět v těch okrajových částech, kde je výstavba kanalizace ekonomicky
nerentabilní, takže se nedostaneme úplně všude, ale tak to je ve většině podobných
podhorských obcí. Pokud je rozloha obce příliš veliká, tak se ta kanalizace provádí
jenom v těch urbanizovaných, soustředěných místech výstavby. Mám takový do-
jem, že nyní bude mít kanalizaci celé centrum. 

Co všechno může rada obce ovlivňovat, může třeba nějak pomáhat místním pod-
nikatelům?



Pomoc místním podnikatelům spočívá v tom, že se jim vytvářejí podmínky, aby
mohli realizovat nebo se podílet na realizaci těch investic v obci. Rada může samo-
zřejmě ovlivnit spoustu věcí, ale našim hlavním úkolem je řešit konkrétní problémy,
které občané ve svém okolí mají a které je třeba nějak obtěžují.

A co společenský život v obci?
Snažíme se investovat do kulturního a sportovního života. Podporujeme občan-

skou společnost, kterou chceme rozvíjet, a jedna z těch aktivit, která se teď mo-
mentálně rozjíždí, je ta, že jsme nechali vytvořit nové webové stránky obce, na kte-
rých budou mít mnohem větší prostor právě nejrůznější občanské iniciativy, napří-
klad spolky jako myslivci, hasiči, včelaři, ochránci životního prostředí atp. V tomto
je důležité, že se zapojují i další radní, nebo členové našich komisí, takže na to ne-
jsme sami.

A máte třeba i další plány jak do budoucna podpořit ten spolkový život?
No, my se snažíme o to, aby se spolkový život vzájemně mezi sebou trošku víc po-

znával a to i v rámci našich partnerských obcí. Snažíme se o to, aby si tyto spolky
rozvíjely spolupráci samy, pokud možno co nejvíce, protože to si myslíme, že je to
pro ně motivující. 

Jaké užitky přináší partnerství s těmi obcemi?
Jednak se ti lidé mohou vzájemně poznávat, mohou si vyměňovat zkušenosti,

mohou se vlastně takhle povzbuzovat k tomu, aby i oni něco změnili ve svém okolí,
a to považujeme za dobré. 

Co patří ke každodenní náplni vaší práce, čím vším se musíte zabývat?
Tady ta každodenní náplň činnosti obsahuje zajištění běžného chodu obecního

úřadu, všech našich příspěvkových organizací, domova pro seniory. Dále takové ty
běžné věci jako je pečovat o čistotu a pořádek v obci, nebo třeba i řídit zaměst-
nance, kteří tu jsou na veřejně prospěšných pracích. Já myslím, že to je spousta ta-
kových drobných úkonů. 

Co je největší cíl, čeho byste chtěl v tomto období dosáhnout? Co byste chtěl
v Dobré změnit?

Největším cílem je rekonstrukce a zateplení Základní školy, protože to je inves-
tiční akce, která je taky finančně velmi náročná. Pro nás je priorita získat na tuto
akci dotaci, protože z vlastních prostředků to nejsme schopni realizovat, takže se na
to soustřeďujeme nyní úplně nejvíce. Taky jsme si k tomu vybrali jako poradce od-
bornou firmu MottMac Donald, která nám zajišťuje profesionální přípravu a zpra-
cování těch žádostí o dotaci. A doufáme, že se nám to teda v tomto období podaří.

Procházíte se někdy po Dobré, pokud ano, kam?
Já se procházím po Dobré v rámci investičních akcí, kdy chodím řešit na různá

místa ty konkrétní problémy, jinak zatím na procházky mi moc času nezbývá. Po-
kud můžu tak rád vyrazím na delší procházku do blízkých Beskyd, na Morávku nebo
na Bílý Kříž.

Kam chodíte v Dobré do hospody?
No, hospody tak různě, co si tak vzpomínám, tak jsme měli společné sezení s na-

šimi slovenskými hosty na Sýpce, taky jsem se zúčastnil plackových hodů na Špici,
takže postupně možná navštívím všechny ty restaurace, které tady v Dobré máme. 

Petr Salamon
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Pozvánka na Drakiádu
Milé děti, vážení rodiče, prarodiče a příznivci dětských radovánek, všechny vás

srdečně zveme v sobotu 5.listopadu na další ročník

DOBERSKÉ DRAKIÁDY
Vyzýváme tatínky a dědečky, aby si zavzpomínali na svá mladá léta, pustili uzdu

své fantazii a pustili se do výroby létajících strojů.
Nejúspěšnější výtvory budou ohodnoceny. Přejímka draků, technická kontrola,

měření emisí a hlučnosti začne v 10.00 hodin u vodárny na Vrchách.
Pro všechny děti je připravena sladká odměna a teplý čaj, pro dospělé taky něco

bude. V případě krajně nepříznivého počasí se akce odloží o týden, na sobotu 12.li-
stopadu.

Neváhejte a začněte s přípravami. Na hojnou účast se těší organizátoři. 
Za sportovní komisi pan Zdeněk Kafka

Kulturní komise obce Dobrá vás srdečně zve na

KATEŘINSKOU
KLOBOUKOVOU ZÁBAVU

která se uskuteční 25. listopadu 2011 ve společenském sále Základní školy Dobrá.
Začátek akce bude od 19.00 a vstupné činí 50 Kč. Předprodej vstupenek proběhne
od 16. do 23. 11. v novinovém stánku paní Slávky Polákové, zbytek bude prodáván
na místě. Pozor kapacita sálu je omezena!

Podmínkou vstupu na tuto akci je samozřejmě klobouk různých tvarů a velikostí,
čím originálnější tím lepší, neboť kolem půlnoci proběhne vyhodnocení soutěže
o nejoriginálnější klobouk. Vítěz obdrží velmi luxusní cenu. 

Srdečně vás zveme na

KONCERT HUDEBNÍHO SOUBORU
pod vedením Miriam Dýrrové
V programu vystoupí hudebníci s těmito nástroji: housle, violoncello, zobcová

flétna, klavír, kytara, pozoun. Mluveným slovem bude provázet David Stebel
Sobota 29. října 2011 v 16.00 hodin
Modlitebna Církve adventistů s.d., Vojkovice 74.

ZMĚNA ordinační doby Dětského střediska Dobrá
MUDr. Iva Kučerová

21. 10. 2011 pátek 7.30—9.00 hodin
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NNNNaaaabbbb íííí ddddkkkkyyyy

Vážení zákazníci,

zveme vás k nákupu za AKČNÍ VÝPRODEJOVÉ CENY dlažeb
v různých velikostech od 99 Kč/1 m2 .

Výprodej zahájíme v měsíci říjnu 2011 ve vzorkové prodejně
firmy Kerak Kompt ve Vyšních Lhotách č. 53, v areálu Spolstavu.

Můžete si také vybrat z akčních druhů obkladů, vše je skladem.
K obkladům nabízíme pytel lepidla za 88 Kč a flexibilní tmel od 199 Kč.

Váš nákup, po domluvě, vám můžeme zavést k vám domů zdarma.
Těšíme se na vás

Kontakt: 602 190 377, 558 431 605
e–mail: kerak.mladek@seznam.cz

Firma AUTOMOTOSLUŽBY Nondek a Mlčák, Dobrá 66, 739 51
Nastal správný čas na přezutí vašeho vozu. Nečekejte proto na první sníh

a přezujte si v klidu.
Náš pneuservis vám nabízí široký sortiment pneumatik a naši automecha-

nici vám zajistí jejich kompletní přezutí.
Objednat se můžete na telefonu: 558 641 453

603 258 506
736 538 411

Provozní doba: pondělí—pátek 8.00—17.00 hodin
sobota 8.00—12.00 hodin

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!
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AUTOŠKOLA JISKRA
Jiří Kreuziger nabízí výuku a výcvik

(i v autě s automatickou převodovkou)
v učebně Dobrá — budova obecního úřadu.

Provozní doba: pondělí a středa od 14.45 do 16.15 hodin
Informace na tel. č.: 603 442 920 nebo 608 122 522

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

Kosmetické služby ANDRI, OÚ Dobrá 230

Novû: Hubnutí s akupunkturou
Ušní akupunktura — pomáhá při regulaci metabolických dějů

a při tlumení stresu. 
Jehly svým reflexním působením odstraní stres z hladovění, z nemožnosti

zajíst své každodenní problémy, utlumí sekreci žaludečních šťáv,
zvýší práh pro navození stresu, tlumí chutě na sladké

a snižuje počet večerních návštěv lednice.
Jehly se napichují až po 4 hodinovém hladovění, aby nebylo pochyb

o jejich lokalizaci.
Jehličky pomáhají „dodržovat“ úpravu životosprávy.

Aplikují se tři malé jehličky, které zůstávají na místě tři týdny,
pak se vytáhnou.

Proces možno opět za měsíc zopakovat. 

Bližší informace — MUDr. Gabriela Klementová, tel. 737 756 548
Objednávky — Mgr. Pavla Konůpková, tel. 606 223 062

Líčení, depilace obličeje, čištění pleti, úprava obočí, lifting obličeje,
barvení řas a obočí, masáž obličeje a dekoltu, masáž lávovými kameny,

produkty pro zdraví a krásu — Artistry, Nutrilite
objednávky na tel. 606 223 062.
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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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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 14. 11. 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


