
Ze školy:

Naši žáci v Osvětimi.
(K článku Projekt holo-
kaust na straně 7.)

Paní zástupkyně Mgr.
Alena Stuchlíková pře-
dává prvňáčkům pamětní
list. (K článku Pasování
prvňáčků v ZŠ Dobrá na
straně 4.)
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VáÏení obãané,
dovolte, abych vás pozval na další jednání zastupitelstva obce, které se bude konat
v pondělí dne 12. prosince v 17 hodin ve společenském sále naší základní školy. Jed-
nání zastupitelstva obce jsou ze zákona veřejné a všichni občané mají možnost se
do jejich průběhu aktivně zapojit. 

Ještě několik slov k právě probíhající stavbě kanalizace. V těchto dnech se dokon-
čují opravy místních komunikací, které byly poškozeny při výstavbě splaškové ka-
nalizace. Snažili jsme se vyjít vstříc všem požadavkům, které byly průběžně vzná-
šeny jednotlivými občany a jsme velmi rádi, že společnost STRABAG, a.s., byla
v tomto spolehlivým partnerem. Do konce roku 2011 bude dokončen proces kolau-
dace stavby splaškové kanalizace, včetně nezbytného nabytí právní moci, a také
předání do provozování společnosti SmVaK Ostrava, a.s, se kterou má naše obec
uzavřenu dlouhodobou smlouvu. Následně se pak budou moci všichni zájemci po-
stupně na hlavní řád připojit svými soukromými přípojkami. 

Jistě vám neuniklo, že probíhají rekonstrukční práce na místní komunikaci kolem
naší Mateřské školy. V rámci této stavby vzniknou naproti školky parkovací stání pro
osobní auta, bude rozšířeno veřejné osvětlení a vybudováním retardéru a přechodu
pro chodce bude zvýšena bezpečnost dětí u školky i školního hřiště. Podle posled-
ních informací z kontrolního dne stavby bude i tato komunikace do konce listo-
padu dokončena, doufejme jen, že nám vyjde počasí. Ing. Jiří Carbol, starosta obce

Varování
Dovoluji si využít prostoru v Doberských listech, abych všechny občany upozor-

nil na jeden závažný nešvar, který se objevil i v naší obci. Varování se týká krádeží,
které jsou realizovány přímo z projíždějícího auta!

Jedná se o bílou Škodu 105 nebo 120. Pomalá jízda těsně u chodníku nebo kraje
silnice umožňuje spolujezdci pokusit se ukrást kabelku nebo nákupní tašku kolem-
jdoucím i za cenu poranění napadeného. Buďte – prosím – velmi obezřetní a vší-
mejte si právě takových pomalu projíždějících automobilů. Pokud by se právě
vám tento nemilý zážitek stal, nebo byste se stali svědky takové události, obraťte se
neprodleně na Policii České republiky i na obecní úřad. 

Spoleãensk˘ Ïivot v na‰í obci — v˘hled do roku 2012
V pondělí 21.listopadu 2011 se sejdou (v době psaní článku byly rozeslány po-

zvánky) předsedové komisí, spolků a občanských sdružení se zástupci vedení obce,
aby projednali možnosti, kterak pozvednout úroveň společenského, kulturního
i sportovního žití v naší obci.

Na programu jednání bude zejména zavedení Kalendáře akcí. Jednotlivé komise
či spolky pořádají v průběhu roku akce, které by se daly nazvat stabilními, neměn-
nými, prostě stěžejními – a v pořádání právě takových hodlá obec pokračovat. Tyto
akce budou mít své místo právě ve zmíněném kalendáři. Předejde se tím možným
termínovým kolizím, neboť tyto mají za následek „tříštění“ návštěvníků a vždy
jedna akce doplácí na tu druhou, přičemž obě jsou připraveny kvalitně a zasloužily
by si vyšší podporu ze strany občanů. Kalendář by měl umožnit lepší orientaci rov-
něž podnikatelským subjektům, zejména z oblasti gastronomie, aby si hledaly
právě „to své, vhodnější“ datum pro zamýšlenou akci. 

Pracovní jednání by se mělo také zabývat „komunikací“ jednotlivých komisí,
spolků a sdružení s novými webovými stranami obce. Zcela jistě najdeme způsob,
který bude vyhovovat nejen všem zainteresovaným, ale také vám, kteří z nových
stran čerpáte inspiraci pro volný čas.

Se všemi závěry z uvedeného pracovního jednání budete podrobně seznámeni
v příštím vydání Doberských listů.
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Mohlo by vás zajímat…
…opravy místních komunikací po výstavbě splaškové kanalizace (II. etapa) s na-

stávajícím zimním obdobím nekončí. Dodavatelská firma — po dohodě se zástupci
obce — bude pokračovat s opravami a úpravami na jaře 2012. 

…některá sběrová místa v obci jsou již druhý měsíc doplněna kontejnery na malé
elektrospotřebiče. Někteří nenechavci se snažili násilím do kontejnerů vniknout,
poškodili je, proto musely být tyto opatřeny zámkem.

…dne 26. listopadu 2011 proběhne v obřadní síni Obecního úřadu v Dobré vítání
občánků. K přivítání do života bylo pozváno 15 dětí — 9 chlapců a 6 děvčat —naro-
zených v období od dubna do září 2011.

…vzhledem k tomu, že jednání týkající se optimalizace železniční trati Frý-
dek–Místek—Český Těšín jsou na bodu mrazu, rozhodlo vedení obce o obnovení
těchto jednání, a to v souvislosti s nutností vybudování protihlukové stěny.

Mgr. Milan Stypka, místostarosta

Informace o 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, tzn. 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. listopadu 2011.

V období od 30. 11. 2011 do 14. 12. 2011 mohou občané žádat o vydání občan-
ského průkazu na obci s rozšířenou působností podle místa trvalého pobytu (pro
občany obce Dobrá na Magistrátu města F–M). V tomto období lze vydat občanský
průkaz typ „BLESK“ s dobou platnosti 1 měsíc bez správního poplatku.

Od 1. 1. 2012 budou žádosti o vydání občanského průkazu přijímat pouze obce
s rozšířenou působností podle místa trvalého pobytu.

DOSAVADNÍ OBČANSKÉ PRŮKAZY 
ZŮSTÁVAJÍ V PLATNOSTI PO DOBU V NICH UVEDENOU.

Na matričních úřadech však budou i po 1. 1. 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.

Právní poradna
pro občany obce Dobrá se uskuteční vždy první středu v měsíci, tj. 7. 12. 2011 od

16 hodin v budově Obecního úřadu Dobrá, 1. poschodí, zasedací místnost č. 18.
Právní poradna pro občany obce Dobrá je poskytována zdarma.
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…Základní ‰kola Dobrá informuje
Pasování prvňáčků v ZŠ Dobrá

Dne 10. listopadu 2011 v 16 hodin proběhla na naší škole malá slavnost pro ne-
jmenší školáčky. Pasování prvňáčků si již během let vybudovalo silnou tradici a také
letos se bylo na co dívat. Moderátorky Janička Swierkošová a Terezka Hlawiczková
přijely s kočárky a uvedly vystoupení prvňáčků. Děti 1. A, 1.B se představily zajíma-
vým a bohatým programem. Pásmo básniček, písníček, tanečních kreací a drama-
tických scének se stalo nezapomenutelným zážitkem pro děti, rodiče i hosty.

Vrcholem slavnostního odpoledne byli samotné rituální pasování doberských
prvňáčků na žáky naší školy paní ředitelkou Mgr. Evou Novákovou a zástupkyněmi
ředitelky Mgr. Alenou Stuchlíkovou a Mgr. Radkou Otipkovou. Domů si děti odná-
šely nejen drobné dárky vyrobené dětmi ve školní družině a balíčky věnované paní
Romanidisovou ze školního bufetu U Mlsné kočičky, ale především nádherný pocit
radosti a štěstí. Mgr. Jiřína Zachníková



Máme stříbro!
Již minule jsme informovali o

postupu našeho družstva mladších
žákyň do krajského kola v přes-
polním běhu. Závod proběhl 13.
října v Bruntále a naše děvčata
Petra Pavlásková z 6. A, Radana
Otipková a Kamila Žvaková ze 7. A,
Monika Čaganová ze 7. B a Noemi
Pěkníková ze 7. C vybojovala nád-
herné 2. místo. Holkám moc gra-
tulujeme za dosažení historického
výsledku pro naši školu a věříme,
že i v dalších letech dokáží svůj
sportovní talent proměnit v další
úspěchy. Jitka Drabinová

Takto vypadá úspěch. >>>

Strašidelná škola
Typický anglosaský svátek Hal-

loween si v posledních letech na-
šel cestu i do našich luhů a hájů.
Původem je to keltský svátek Sam-
hain. Staří Keltové, kteří kdysi žili
i na našem území, věřili, že v tento

den je závoj mezi světem lidí a světem du-
chů nejtenčí, duchové a jiné nadpřirozené
síly mohou volně procházet do našeho
světa, na obranu proti zlu tedy pořádali
velké obětní slavnosti a pálili obrovské
vatry. Naše škola je sice proti požáru pojiš-
těna, raději jsme však obřadní vatru vyne-
chali a lidskou oběť jsme také zlým duchům
nepřinesli, byť někteří z těch, kteří 1. listo-
padu večer navštívili naši školu, neměli da-
leko k mdlobám.

Pro návštěvníky byla připravena straši-
delná cesta přes hrůzostrašně vyzdobené
třídy. Měli před sebou náročný úkol – projít
po vyznačené trase celou školu jen za světel
svíček a svítících tyčinek. Po cestě na ně čí-
haly různé děsuplné nástrahy a hrozitánská
strašidla v podání žáků 8. a 9. ročníků a žáků
Žákovského parlamentu. Prostorami školy
se nesla tajemná hudba. Cílem byl dojít do
přízemních prostor „staré školy“ a stvrdit

<<< Jedno z doberských strašidel.
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svou cestu podpisem na ohořelý papír. Akce proběhla zdárně, zúčastnilo se jí hodně
našich dětí z 1. stupně, které přišly v doprovodu rodičů. Veliký dík za přípravu a or-
ganizaci této akce patří našim žákům (strašidlům) a také hlavním organizátorům,
kterými byli Ondřej Bojko, Ondřej Pastrňák a Petr Mališ z 9. A. 

Současně také probíhala soutěž ve výzdobě třídy ve strašidelném duchu. Mezi tří-
dami prvního stupně byla nejstrašidelněji a nejoriginálněji vyzdobená třída 5. B, na
druhém stupni třída 7. A. Jitka Drabinová

Pozdrav od skřítka
Podzimníčka

V pondělí 7. listopadu
dostaly děti prvních tříd do-
pis od skřítka Podzimníčka,
ve kterém je zval k návštěvě
lesa. Po celý týden se pak
děti v hodinách seznamo-
valy s barvami podzimu, le-
sními plody, výpěstky za-
hrad a sadů, se změnami, ji-
miž se příroda připravuje
na zimu.

V magickém pátečním
datu 11. 11. 2011 se děti vy-
daly s veverkami Rezkami
po cestě vyznačené barev-
nými fáborky do Kouzel-
ného lesa za skřítkem Pod-
zimníčkem. Cestou plnily

zajímavé úkoly, které je
dovedly do lesa, kde spal
milý skřítek. Děti jej probu-
dily básničkami a zpěvem.
Podzimníček se s dětmi při-
vítal a obdaroval je košíkem
jablek, hrušek, oříšků a dal-
ších dobrot. 

Spokojenost, nadšení
a radost doprovázely děti
na jejich zpáteční cestě.
Velký dík si zaslouží děti ze
4. A za ochotnou pomoc při
realizaci tohoto dne.

Mgr. Jiřina Zachníková

Gotika v Dobré
Ve středu 2. listopadu zavítala na půdu naší školy jako každý rok pardubická šer-

mířská skupina Pernštejni. Letos žákům 7. a 8. ročníků šermíři předvedli vystoupení
na téma vrcholné gotiky a období Lucemburků na českém trůně. Musíme říci, že
výkony pardubických mistrů meče jsou rok od roku lepší a zábavnější, není tedy
divu, že nadšení diváci se tu zalykali smíchy nad historizujícím humorem vystupu-

Tajemný skřítek Podzimníček.



jící dvojice, tu se za-
tajeným dechem sle-
dovali perfektně při-
pravené ukázky šer-
mířských soubojů.
A mezi tím vším žáci
vstřebávali velké
množství informací
o největším rytíři své
doby Janu Lucem-
burském, o jeho
zdárném synovi Kar-
lu IV., nebo také zají-
mavé detaily o teh-
dejším způsobu boje
a vedení války. Pern-
štejni byli právu oce-
něni nekončícím po-
tleskem. Už teď se
těšíme, až nás tato
vynikající skupina
historického šermu
navštíví s dalším
představením.

Mgr. Jan Lörinc

Projekt Holokaust
Holokaust patří k nejhrůznějším událostem v lidských dějinách. Americký básník

a filozof George Santayana řekl: „Ti, kteří si nepamatují minulost, jsou nuceni pro-
žít ji znovu.“ V duchu tohoto výroku se i v tomto školním roce žáci 9. ročníků zapo-
jili do projektu Holokaust. Ten proběhl ve dnech 8. a 9. listopadu 2011 a jeho sou-
částí bylo formou netradičních výukových metod vést žáky k toleranci, demokracii
a uvědomění si nebezpečí rasismu a předsudků. Mrazivým a varovným vyvrchole-
ním projektu byla exkurze do vyhlazovacího tábora Osvětim v Polsku.

Mgr. Dana Kalníková
Fotografie k článku je otištěna na 1. straně Doberských listů.

S myslivci na stromky
Na jaře letošního roku se žáci bývalých devátých tříd společně s myslivci z Dobré

zapojili do projektu Člověk a jeho vztah k životnímu prostředí v obci. V rámci tohoto
projektu vysadili v lokalitě "Klimánkovy olšiny" Na Skotni asi 3200 ks sazenic smr-
čků.

V pátek 11. listopadu vyrazili vybraní žáci současných devátých tříd na tuto loka-
litu stromky "obšlapat", vytrhat tránu a vyčistit terén od náletových dřevin.
Připravili ho tak na další jarní výsadbu. Žáci se na vlastní kůži přesvědčili, že práce
v terénu je sice krásná, ale zároveň náročná, a než z malého smrčku vyroste pořádný
strom uplyne ještě mnoho let. Mgr. Jiří Nohel

Fotografie k článku je na následující straně.
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Svou přítomností poctil doberské žáky i samotný Jan Lucemburský
(vpravo).
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Ekologie v praxi
Ve dnech 18. a 19.

října 2011 jsme v
rámci ročníkového
projektu Odpady
a hospodaření s ni-
mi navštívili Zelené
centrum v místě zva-
ném Kapplův dvůr.
Uvítala nás tam paní
Bc. Martina Stebelo-
vá, která nám povy-
právěla o historii to-
hoto dvora.

Na místě součas-
né venkovské prů-
myslové zóny se kdy-
si provozovala země-
dělská činnost a na-
cházel se zde vrch-
nostenský dvůr, na
kterém se vystřídalo
několik majitelů, po-
sledním majitelem
byl Bruno Kappel. Po
2. světové válce zde
sídlil MNV nebo JZD.
Teprve od roku 1999
inicioval starosta Bc.
Jan Tomiczek záměr
obce vytvořit z areá-
lu někdejšího státní-
ho statku funkční
venkovskou podni-
katelskou zónu, na-
zývanou také podni-
katelským centrem.
V současné době
v prostorách sídlí o-
kolo 30 firem a je vy-
tvořeno asi 450 pra-
covních míst.

My jsme v podnikatelském centru nejprve navštívili sběrný dvůr. Od pana Škuty
jsme se dozvěděli, jakým způsobem se komunální odpad třídí a skladuje. Odpad se
uskladňuje buď ve velkých pytlích, nebo v kontejnerech. Skladují se v nich všechny
druhy odpadu, ale také nebezpečný odpad, např. autobaterie, motorové oleje, bar-
vy, pneumatiky, různé elektrospotřebiče. 

Poté jsme se přesunuli do školící místnosti, kde jsme si vyslechli přednášku o způ-
sobu ekologické výroby energie, například pomocí fotovoltaických (solárních) elek-
tráren, větrných elektráren, vodní energie, spalováním biomasy nebo bioplynů. 

Žáci obšlapávají malé stromky. (K článku na straně 7.)

Dole: Naši žáci před Kapplovým dvorem v Třanovicích.



K prezentaci jsme dostali malé občerstvení a složku s pracovními listy, např. pra-
covní list Brownfields (obnova zničeného prostředí a ploch, které ztratily svou pů-
vodní funkci), Obnovitelné zdroje energie, Energie slunce. Nakonec jsme si prohlédli
pec, která je vytápěna pomocí peletek, stroj na štěpkování a stroj na biomasu. 

Kromě exkurze jsme si připravovali ve skupinkách prezentace na témata, která
jsme si vylosovali týden před projektem. Týkaly se různých druhů odpadů, a to
SKLA, PAPÍRU, PLASTŮ A NEBEZPEČNÉHO ODPADU. V odborné literatuře,
z DVD o odpadech, na počítačích jsme vyhledávali informace, třídili je a poté při-
pravili portfolio a mluvené slovo. Na interaktivní tabuli jsme si vyzkoušeli různé
úkoly na téma odpady, jako např. kam uložit různé druhy odpadů, něco málo z his-
torie odpadů, jak dlouho se odpadky ve volné přírodě rozkládají, zahráli si Bingo
a hru Hádej, kdo jsem. Nakonec si vytvořili vlastní Ekologický audit domácnosti
a Ekologické desatero. 

V den D, ve čtvrtek, jsme pak prezentovali „svůj druh odpadu“. Přišli se na nás po-
dívat žáci 1. stupně a vyučující. Měli jsme velkou trému, a tak se stalo, že nám ně-
jaké to slovíčko vypadlo. Ale přesto jsme se snažili podat co nejlepší výkon. Ve svých
prezentacích jsme se zaměřili na podíl odpadu v celkovém množství komunálního
odpadu, výhody a nevýhody plastů a skla, proč recyklovat, průběh recyklace, zpra-
covatele odpadu, co do kontejneru patří, co do kontejneru nepatří, jak se dále vyu-
žívá. Mladší spolužáci měli po prezentacích spoustu dotazů a my jsme se snažili jim
odborně na otázky odpovědět.

Projektem jsme neplnili jen klíčové žákovské kompetence — práci ve skupině,
komunikaci, vyhledávání určitého problému a zpracovávání informací, cílem bylo
si uvědomit, proč je důležité odpad třídit, jak ho třídit, jak přenášet své informace
dále (v rodině, ve škole). 

A jak můžeme tvorbě odpadu předcházet? Tím, že ho nebudeme vůbec vytvářet.
Mgr. Květoslava Lysková, koordinátorka EVVO a žáci 8. B a 8. C třídy 

Zpráviãky z na‰í ‰koliãky
Návštěva planetária

V měsíci říjnu se všechny děti naší MŠ vydaly autobu-
sem na cestu do Planetária v Ostravě–Krásném Poli.

Po menších peripetiích během dlouhé jízdy, kdy byly
děti již velmi nedočkavé, jsme konečně dorazili do cíle
naší cesty.

Děti se pohodlně usadily do křesel a už na ně čekala
první pohádka s názvem Martin a hvězda. Malý Martin
letěl tmavou oblohou za svou hvězdou. Na cestě k ní
spatřil právě narozenou hvězdu, hvězdná dvojčátka,
hvězdy obry, hvězdy trpaslíky i celé galaxie. To vše Martin
prožíval samozřejmě ve snu.

Druhá pohádka Měsíc u krejčího pojednávala o krejčím Jehličkovi, který slíbil Mě-
síci ušít fráček, aniž tušil, jak těžký úkol to bude. Dětem tak byly pomocí této po-
hádky jednoduše vysvětleny fáze Měsíce.

Planetárium dětem připomínalo kino, mělo však navíc speciální projektor s ku-
lovou promítací plochou, která umožňovala napodobovat hvězdnou oblohu. Děti
tak mohly pozorovat např. hvězdu Polárku, Malý i Velký vůz, Labuť, Lva či Orla.

Výlet do planetária děti zcela určitě zaujal a obohatil o nové poznatky.
Mgr. D. Dvořáčková
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TŘI MEDAILOVÁ UMÍSTĚNÍ NA MISTROVSTVÍCH REPUBLIKY
V ŽÁKOVSKÝCH KATEGORIÍCH 

Přeboru České republiky se zúčastnilo pouze 7 našich závodníků, kteří se nomi-
novali na českých pohárech. V konkurenci dvou stovek klubů dosáhli také v letošní
sezóně výrazných úspěchů, kterým chyběla pouze korunka v zisku zlaté medaile
a titulu. V tomto ohledu jsme vkládali největší naděje do starší žačky Marie Duží-
kové, která v průběhu sezóny dokazovala, že je jednoznačnou favoritkou na titul.
Stejně ji hodnotili také trenéři státní reprezentace, kteří jí dali možnost účasti na
soutěžích v zahraničí a tréninkových soustředěních organizovaných světovou fede-
rací juda. Jenže role favorita nebývá jednoduchá a Maruška se ani letos vytouže-
ného titulu nedočkala. Na Mistrovství v Ostravě se bez problémů dostala až do fi-
nále, soupeřky válcovala a 3 zápasy ukončila během první minuty. V rozhodujícím
zápase o zlato však udělala taktickou chybu, která jí připravila o titul. Marie má
v listopadu ještě jednu šanci v kategorii dorostenek, kde se zúčastní jako jediná
naše žačka Mistrovství republiky a také zde bude patřit k favoritkám na medaile.
Druhý z doberských, Václav Mališ, mohl na mistrovství překvapit. Po posledních
výkonech v českých pohárech to vypadalo, že na republikovou medaili má. Bohužel
psychicky neunesl roli favorita a úvodní zápas s rovnocenným soupeřem nezvládl.
V opravných bojích už neměl zábrany. V boji o bronzovou medaili začal skvěle. Po-
lovinu zápasu měl taktickou i technickou převahu. V závěru mu chyběla síla a práce
rukou, toho okamžitě využil soupeř, který bodoval a zvítězil. Vaša se musí spokojit
s pátým místem, i když na medaili určitě měl. V případě zvýšení tréninkového na-
sazení má šanci bodovat i v kategorii dorostu. V kategorii mladších žáků jsme se
dočkali dvou bronzových medailí zásluhou Patry Stachové a Nikoly Šimkové. Ús-
pěchem je také páté místo Ondry Chlopčíka. Do boje o bronz neúspěšně zasáhl
také Marek Měchura a bral pověstnou bramborovou medaili. Poslední z našich zá-
stupců Patrik Kučák vypadl v základním kole soutěže. Jedno stříbro, dva bronzy a tři
pátá bodovaná místa znamenají pro náš klub průběžné patnácté místo v pořadí
klubů ČSJu. Jsme druhým nejúspěšnějším kolektivem moravskoslezského kraje.

Trochu ve stínu republikových mistrovství probíhaly další soutěže, kde se
předváděli především naši nejmladší benjamínci.

Nejúspěšnější byla určitě účast na podzimním turnaji ve Vsetíně, kam jsme byli
pozváni po několikaleté odmlce. Soutěž, která je uspořádána za účasti vybraných
klubů ze Slovenska a Moravy byla pro naše svěřence přípravou na nadcházející kraj-
ský přebor a mistrovství Moravy benjamínků. Přijeli jsme v šestnáctičlenné výpravě
a odvezli jsme si stejný počet medailí. Jednoduše se dá říct „Naházeli jsme všechny
na jednu hromadu, vzali devět zlatých a zbytek. „Přišli, viděli a zvítězili.“ Na této
soutěži měli naši možnost odzkoušet nové techniky a zdokonalit ty používané.
Zlato vybojovali Karolína, Luděk a Eliška Kubíčkovi, Vendula Mecová, Petra Sta-
chová, Patrik Kučák, Adam Andruško, Filip Koloušek a Šimon Filipec. Stříbro dovezli
Tereza Mecová, Kamil Kisza, Pavel Ivanjuk Nikola a Daniel Šimkovi. Bronzoví skon-
čili David Holeček a Marek Spilka. V Martině na Slovensku byla konkurence mno-
hem náročnější. Tady uspěli opravdu jen ti nejlepší! Jak je již pravidlem, opět jsme
obsadili všechna tři medailová umístění v nejlehčí váze do 27kg, kde zvítězil Filipec,
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Texty k fotografiím:
Nahoře: Dužíková čelemporazila na cestě do
finále Hájkovou ze SK Luka Praha.
Nahoře vpravo: Soustředění zvládli i nejmladší
Na slavnostech  bojových umění sklidili doberští
obrovský potlesk. >>>
Dole: Marie Dužíková vybojovala na Mistrovství
České republiky starších žaček stříbro.



stříbro bral Koloušek a bronz Spilka. Do finále v těžší váze se probojoval Luděk Ku-
bíček a po zaváhání s Bratislavským soupeřem vybojoval stříbro. Kajda KUBÍČKŮ
měla smůlu, že ji nekompromisní rozhodnutí pořadatelů zařadilo mezi 17 kluků.
Na své cestě k boji o bronzovou medaili porazila také svého oddílového kolegu Ka-
mila Kiszu. Na bronzovou medaili však nedosáhla a nakonec se musela spokojit
s pátým místem. V kategorii starších žáků bodovali Zlatá Marie Dužíková a bron-
zový Vašek Mališ.

Úspěšně proběhlo podzimní soustředění, které se tentokrát uskutečnilo v Raš-
kovicích. Camp byl zaměřený na nastávající mistrovské soutěže. Prostory na trénink
i ubytování byly skvělé. Tatami bylo položeno ve třech částech, proto měli všichni
zúčastnění dostatek prostoru na kvalitní trénink dle věku a technické vyspělosti.
Nádherné podzimní počasí nemělo chybu, umožnilo nám soutěže a hry v terénu.
Na závěr campu se konal jako vždy judo turnaj. Ani tentokrát nechyběla hojná účast
nováčků a nejmenších dětí. Denní dvoufázové tréninky měly svůj význam pro všech-
ny. Přínosem každého campu je judistický a fyzický růst, učení se samostatnosti, ži-
tí v kolektivu, kamarádství a dodržování daných pravidel. Zájemcům, kteří ještě ne-
zvládnou víkend bez rodičů, nebo mají finanční problém, jsme umožnili na trénin-
ky docházet. I to pro ně mělo význam. Děkujeme zúčastněným, skvělým trenérům
a realizačnímu týmu, který odvedl perfektní práci, ne jen na tatami.

Podíleli jsme se na úspěchu
Moravsko–slezského juda
v dorostenecké lize

Vojtěch Bezruč v barvách Baníku Os-
trava vybojoval mistrovský titul a Vít Jerg-
lík dopomohl Olomouci ke čtvrtému mí-
stu. Dne 16. řijna jsme se podíleli na pro-
gramu slavností bojových umění. Výtěžek
z této akce ve výši 35 tisíc korun byl věno-
ván nadaci pro pomoc rodinám policistů,
kteří zahynuli při výkonu služby. Děku-
jeme všem zúčastněným za dobrou re-
prezentaci klubu. Úspěšně jsme se zú-
častnili soutěží v Bohumíně, Karviné a št-
ramberku.

POHÁR STAROSTY OBCE DOBRÁ
V JUDU

Akce se uskuteční v tělocvičnách zá-
kladní školy v sobotu 10. prosince 2011.

Slavnostní zahájení proběhne v 10 hod.
Soutěž je každoročním ukončením zá-
vodní sezóny, kterého se zúčastní přední
kluby z našeho kraje a Euroregionu.

Přijďte povzbudit domácí borce, svoje
kamarády a spolužáky. Přijďte se podívat,
o čem judo je. 

Sledujte další podrobnější informace a videa na www.judo–morava.cz
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Soustředění se vedle mistra Jerglíka zúčastnil
také čtyřletý Honzík.



Hodnocení podzimní části sezóny
Jak někteří možná víte, náš A tým mužů skončil podzimní část sezony na 10.

místě. S ohledem na minulé sezony se jedná jednoznačné o zklamání a očekávání
byla přeci jen vyšší. „Nepovedenou“ sezonu alespoň trochu zpříjemnily slušné vý-
kony některých hráčů. V průběhu došlo k výměně trenéra, kde pan Kowalík po ne-
vydařených utkáních na vlastní žádost odstoupil, dovolte mi poděkovat za rok jeho
dobré práce a na poslední 4 kola jej nahradil nový trenér Petr Wieczek, kterému
bych chtěl popřát mnoho úspěchů a nové nastartování našeho týmu. Bude k tomu
mít poměrně dost času, protože nás čeká dlouhá zimní přestávka.

Nesmíme ani opomenout naše „Béčko“! Ti splnili svá očekávání a odehráli velmi
dobrá utkání a v tabulce se po podzimní části umístili na 6 místě. Bohužel ani B tým
se nevyhnul některým slabším utkáním, kde jsme zbytečně přišli na několik bodů
hlavně na domácím hřišti. Příjemné zjištění bylo, že se velká část hráčů může klidně
měřit s hráči prvního týmu a úspěšně je nahradit, což velmi významně zvyšuje kon-
kurenci v týmu. 
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Sezona byla dlouhá a často jak fyzicky, tak
i psychicky náročná. Ale nyní máme konec
a všichni se mohou věnovat více svým ostatním
aktivitám a od fotbalu si alespoň na chvíli odpo-
činout.

Obrovské díky patří všem trenérům, funkcio-
nářům a vůbec všem co se podíleli na chodu
klubu a starali se o hráče, takže DÍKY!

Zároveň bych rád poděkoval všem věrným fa-
nouškům a těším se na setkání v jarní části sou-
těže. Pavel Baran

Hodnocení dorostu očima Alberta
Svět píše konec léta 2011; do doberského fot-

balového stánku zavítalo mužstvo z Janovic, jež
bylo mnohými zasvěcenci považováno za jeden
ze slabších článků tabulky. Ale již první minuty
utkání naznačily, že domácí borci nebudou mít
s rozrýváním soupeřovy obrany snadnou práci.
Herní prostor nabyl polovičního rozměru – pro-
tivník zformoval těžko proniknutelný, houžev-
natý val, kterýž zásoboval odkopnutými míči
svého hrotového útočníka… proklínaná i hero-
ická to postava zasadivši domácím nadějím dvě
zkázonosné rány: 2 – 2. 

Frustraci ze svých beder „Dobráci“ nesmetli ani v následujících kláních, kdy pod-
lehli jak rivalovi ze Sedlišť, tak bílému baletu z Lískovce. Kabina počala pomalu
uhnívat v psychickém rozkladu; hrozbou, a snad i výhružkou, se rodila se stupňu-
jící naléhavostí předesílaná rezignace trenéra, jehož rozčarování nad povadlým zá-
palem vlastních svěřenců bylo více než pochopitelné. 

Právě tyto události můžeme s dobovým odstupem ohodnotit jako zlomové; sou-
kolí vzkypělo živočišnou sílou a spělo kolektivním dlátem tesat čest a úctu svému
jménu. Do klubových řad vstoupila cizokrajná persona — Robin Koloničný —, která
značnou měrou přispěla k budování si respektu mezi soky usilujícími o výsadní
příčky bodové listiny. 

Pomiňme měření sil vprostřed sezóny a podrobme soudu závěrečné dva zápasy,
kdy především fyzicky náročné střetnutí s fryčovickými rabiáty obstaralo dober-
ským cenný skalp (2 – 1 pro sokoly z Dobré). Řádně kořeněnou tečku s planou chutí
vytiskla neodvolatelně poslední konfrontace na horké půdě lídra tabulky z Raško-
vic. Byla to přetahovaná o každý balón, kde „vždy jeden chvilku tahal pilku“; seč do-
berští dvakrát přinutili domácí svatyni podepsat kapitulaci, protivník využil skru-
máží ve vápně a kontroval na konečných 2 – 2. — Rozpolcené pocity: lehký opti-
mismus i lehká zatrpklost…

Poslední mač zřejmě nejlépe vystihuje týmovou atmosféru před počátkem zimy.
Finální součet uplynulé sezony lze připodobnit k magnetu — na jednom pólu
triskní předehra vykrystalizujivší v grandiózní famfáru na pólu druhém.

Albert Štěrba  

K fotografiím na předešlé straně: Doberští fanoušci a nástup našich v Nýdku.
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Starší žáci
Podzimní část soutěže je velice těžko hodnotitelná. Kluci si museli zvyknout na

nový koncept hry a nové soupeře, ale musím říci, že až na pár výjimek se tohoto ne-
lehkého úkolu zhostili dobře. Přesto je před námi ještě dlouhá cesta, kdy nás pře-
devším v zimní přípravě čeká hodně práce. Pevně věřím, že na jaře budou chlapci
předvádět pohledný a kombinační fotbal. Trenér Marek Myšinský

Mladší žáci
Úvod sezóny vyšel klukům náramně, již od1.kola se zabydleli na čele tabulky

a byli příjemným překvapením krajské soutěže. Pak sice přišlo pár klopýtnutí, ale
i tak jsme poznali, že se můžeme měřit i s daleko většími kluby než je Dobrá. Do-
platili jsme na úzký kádr, kdy starší kluci nastupují v jednom dni i za starší žáky. Na
druhou stranu zapracováváme do týmu již nadějné kluky z přípravky. Dále musím
připomenout odchod Jakuba Šaňka, pro kterého již byla Dobrá malá a již střílí góly
ve Frýdku. Nechť je inspirací pro další naděje našeho klubu. Během 9 zápasů jsme
5x vyhráli, 2x remizovali a 2x odešli poraženi, se 17 body a skóre 31:20. Za 3 místo
a ztrátou 3 bodů na vedoucího musím klukům poděkovat. Nastupovali:Hanke Ma-
těj, Alexa Jakub, Turoň Vojtěch, Bařina Tadeáš, Vojtovič Petr, Kisza Jiří, Foks René,
Velčovský Kryštof, Skuplík Šimon, Gryžboň Petr, Valošek Daniel a Tomáš, Miarka
Daniel Trenér Helvín Tomáš

Více aktualních informaci najdete na našem webu www.sokoldobra.wbs.cz

Dvû úspû‰né akce pro dûti a mládeÏ
CYKLOKROS

V sobotu 22. října 2011 se u Kačabaru sešla asi dvacítka chlapců 2. stupně Zá-
kladní školy, aby změřili své síly v 1. ročníku závodu v cyklokrosu, který zorganizo-
vala Sportovní komise Rady obce Dobrá. Počasí bylo výborné, trať nijak zvlášť ná-
ročná, vedla „olšinami“ za řekou Morávkou.

Mladší kategorie 5.—7. třída absolvovala jeden kilometrový okruh
Starší chlapci 8.—9. třída absolvovali okruhy dva. 
Závodníci si trať předem projeli, startovalo se v jednominutových intervalech.

V ý s l e d k y :
Mladší chlapci
1. Tomáš Korenny 7. třída 6:12 min.
2. Patrik Juštík 6. třída 7:39 min.
3. Filip Šebestík 5. třída 8:40 min.

Starší chlapci
1. Radim Bürger 8. třída 8:50 min. 
2. David Pavelek 9. třída 9:56 min.
3. Dominik Kuča 9. třída 10:06 min.

Vítězům blahopřejeme, všem zúčastněným děkujeme za účast a doufáme, že
v příštím ročníku uvidíme na startu i děvčata.
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DRAKIÁDA
S ještě větší účastí a na-

dšením se setkali organi-
zátoři 4. ročníku dober-
ské Drakiády. Proběhla
v sobotu 5. listopadu 2011
dopoledne u vodárny na
Vrchách. Již předcházejí-
cí dny slibovaly krásné,
slunečné počasí a to se ta-
ké splnilo.

Již před desátou hodi-
nou byli na kopci první
nedočkavci a pak se to na-
horu hrnulo ze všech
stran. Pěšky, na kolech,
v autech, ale také v kočár-
cích. Těm nejmladším,
kteří se pokoušeli řídit své
„stroje“, mohlo být okolo
tří let. V některých chví-
lích bylo ve vzduchu až
třicet draků všech mož-
ných značek. Mezi účast-
níky byli i někteří mimo-
doberští, například děti
ze Skalice a z Frýdku–
–Místku. Svou účastí akci
ozdobili i naši skauti —
děkujeme.

Poděkování patří také
manželům Dohnalovým,
kteří uvařili asi 20 litrů ča-
je, paní Zuščákové, která
překvapila dvěma pod-
nosy vynikajících buchet.
Zvláště děkujeme paní
Slávce. Ta věnovala jako
sponzorský dar asi 15 kg
ovoce — jablka a manda-
rinky, které
byly společně se sladkost-
mi rozdány všem přítom-
ným dětem.

Akci lze hodnotit jako
velmi zdařilou a jak ú-
častníci, tak organizátoři
se již těší na další — pátý
ročník.

Za sportovní komisi
Zdeněk Kafka
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Co dûlá komise Ïivotního prostfiedí 
Vážení spoluobčané, rád bych vás tímto informoval o činnosti naší komise. Jsme

poradním orgánem rady obce Dobrá a na požádání rady vydáváme stanovisko
k různým činnostem obce vztahujícím se k životním prostředí obce. 

Sami také dáváme podněty ke zlepšení našeho životního prostředí, požadavky na
navyšování kontejnerů na tříděný odpad a kontejnery na velkoobjemový odpad.
Některé naše podněty se naštěstí naplní v realitu. Stále je podle nás co zlepšovat, ze-
jména povědomí o tom co patří do kontejnerů na plasty apod. Určitě to již bylo ně-
kolikrát řečeno či napsáno, ale tím, že recyklujeme, šetříme obci náklady. Tím že je
méně odpadu odvezeno v popelnicích, tím méně musí obec zaplatit za skládko-
vání. Čím více odpadu vytříděného je v obci sesbíráno, tím více dostane obec fi-
nančních prostředků od společnosti EKOKOM na politiku nakládání s odpady, což
obci pomůže nejen finančně. Sami tím také přispějete k ochraně životního pro-
středí. Více viz. www.ekokom.cz. 

Pokud byste měli své návrhy na nějaká vylepšení, rádi je uvítáme. Buď nám je za-
nechte na obci, nebo je můžete napsat na e–mail: komisezpdobra@seznam.cz. 

Jedním z našich velkých pokusů o zlepšení životního prostředí v Dobré byla mož-
nost zažádat o dotaci na zřízení zelené protihlukové stěny v Dobré. Bohužel se nám
nepodařilo vyřídit souhlas ZDV Nošovice, které obhospodařuje pozemky kolem ob-
chvatu Dobré, tak abychom mohli osadit vedle bříz, které obec moc nechrání i jeh-
ličnany v 5 metrů širokém pruhu. Doufáme však, že v příštím roce tento souhlas od
družstva získáme a obchvat tak od Dobré alespoň tímto způsobem oddělit.

Rádi bychom si udělali malou anketu na téma životní prostředí v obci Dobrá. Od-
povědi na níže uvedené otázky prosím odevzdejte na obecním úřadě nebo je na-
pište na e–mail: komisezpdobra@seznam.cz. 

Anketa

1. Kdybyste mohl ohodnotit životní prostředí v obci Dobrá na stupnici 1 až 10
bodů, kde 10 bodů znamená největší spokojenost se životním prostředí v obci, kolik
bodů byste mu dali?

2. Je v Dobré nějaký objekt, který celkový vzhled obce hyzdí?

3. Která část obce je podle vás ekologicky nebo vzhledově nejhodnotnější?

4. Jak hodnotíte úroveň hluku v obci Dobrá. Jak hodnotíte dopravní situaci v obci
Dobrá z pohledu životního prostředí, vyřešil ji obchvat dostatečně?

5. Jak hodnotíte ovzduší v obci Dobrá? Víte o nějakém znečišťovateli nebo zdroji
hluku v obci Dobrá?

6. Jak hodnotíte stav zeleně v obci Dobrá?

7. Jak hodnotíte politiku obce Dobrá v oblasti životního prostředí, je v pořádku
nebo by měla dělat něco jinak?

8. Jak hodnotíte dostupnost kontejnerů na recyklovaný odpad?

Předem děkujeme za vaše odpovědi. V některém z příštích čísel Doberských listů
vás budeme informovat o výsledcích této ankety.

Mgr. Vítězslav Pantlík, předseda Komise životního prostředí

Viz samolepka na protější straně. >>>



Rekord v sázení stromů padl
Nadace Partnerství v rámci pro-

gramu Strom života uspořádala ak-
ci – Rekord v sázení stromů. Na den
28. října byl uspořádán pokus o vy-
tvoření rekordu. Lidé v celé repub-
lice se mohli této akce zúčastnit
a přispět tak k obnově a ochraně ži-
votního prostředí a ke zvýšení po-
vědomí v ochraně životního pro-
středí. Oficiální výsledek, který byl
uznán i Agenturou Dobrý den je
nově vysázených 6 910 stromů. Té-
to akce se na 204 místech celé naší
republiky zúčastnilo celkem 3892
lidí (více viz www.nadacepartner-
stvi.cz).

Členové sdružení Dobrá 3000
o.s. se této akce také zúčastnili
a v rámci této akce jsme vysadili
jednu stromovou alej spolu s keři,
která obsahuje 120 stromů a dále
bylo ještě vysázeno dalších 17 stro-
mů, kdy výsadby těchto stromů se
účastnily i děti členů našeho sdru-
žení. Stromy, které nebyly sázeny
do aleje, byly vysázeny zejména
v oblasti kolem obchvatu Dobré.
V této činnosti budeme nadále po-
kračovat. V obci jsme si všimli i dal-
ších vysázených stromů, které
možná nebyly vysázeny v rámci to-
hoto rekordu, což ale nevadí a tím-
to bych rád poděkoval těm, kteří se
snaží tímto způsobem vylepšovat
naše životní prostředí. 

Sdružení Dobrá 3000 o.s. dále vysadilo jednostrannou stromovou alej na Vrchách.
Bylo zde na obecním pozemku vysazeno 230 plodonosných stromů (duby, lípy, je-
řáby apod.), které jsou v naší krajině původní. Za přispění obce Dobrá, která nám
poskytla pozemek k výsadbě a uhradila zaměření pozemku v krajině, se nám poda-
řilo vysadit v krajině alej, která rozdělí nekonečné lány, bude plodit potravu pro
ptactvo a ostatní zvířata a bude naši krajinu zkrášlovat. Objevil se zde opět prvek,
který byl kdysi velmi častý (remízky, aleje apod.). Stromy, které lemují málo využí-
vanou obecní polní cestu, poskytnou útočiště pro malé i velké ptáky, v létě dají bla-
hodárný stín, který budou moci využít všechna zvířata a možná i lidé, kteří sem za-
vítají. 

V minulých letech členové našeho sdružení administrovali a vysázeli v alejích
stromy a keře v podobných projektech — například v Bruzovicích. V letošním roce
jsme měli realizovat celkem tři takové projekty, na což se nám podařilo získat fi-
nance. Jeden projekt však nemohl být nakonec proveden kvůli přístupu společ-
nosti, která pozemek obhospodařuje, byť na to nemá jakékoliv právo. Dva projekty
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však vyšly, pevně věříme, že
ke spokojenosti vlastníků
pozemků, na nichž vznikly
a snad i všech lidí, kterým
snad budou takovéto aleje
jen ku prospěchu a radosti. 

Na závěr je nutno říci, že
bychom rádi pokračovali
v obnově původních krajin-
ných prvků v Dobré a okolí.
Doufáme, že se nám to
bude dařit alespoň tak jako
doposud. 

Bc. Lukáš Pantlík,
Mgr. Vítězslav Pantlík,

Dobrá 3000, o.s.
<<< Ilustrační foto.

Příroda se připravuje na zimu
S přicházejícím podzimem myslivci nejen že ochraňují zvěř, ale ochraňují

i stromky v lese, před škodami, které působí zvěř v zimě na mladých stromcích. Le-
tos jsme ve Vojenském lese provedli ochranu mladých porostů nátěrem aversolem,
abychom tak co možná nejvíce snížili škody, které vznikají v zimě okusem těchto
stromů. V době nouze se zvěř stahuje zejména do lesa, kde má doslova naservíro-
vaný „plný talíř“ dobrot ve formě letošních přírůstků na jehličnanech – zejména
jedlích a smrcích, a taky pupeny na listnatých stromcích, které jsou pro srnčí a je-
lení zvěř doslova lahůdkou. Protože loni zvěř působila na mladých porostech škody,
nahradili jsme tyto škody Vojenským lesům a statkům s.p. touto prací. Ochraňuji se
horní partie těchto stromků, aby se nezastavil nebo nezpomalil jejich růst a příští
rok by pokračoval jejich nerušený růst. Zvěři i nadále zůstávají k okusu boční partie
stromů, nesmí však dojít k devastačnímu okusu, který by strom zničil. Zvěř dále pů-
sobí škody v zimě třeba loupáním, ale tento způsob provádí zejména vysoká zvěř,
která okusuje kůru, opět zejména jehličnanů a tyto přes tuto ránu mohou být naka-
ženy hnilobou či jinými škůdci. Pokud však není zvěř v lese stresována – například
vyháněna lyžaři a snowboardisty z houštin, tak k těmto škodám nedochází v tako-
vém rozsahu. V období nouze by tedy mělo docházet k co nejmenšímu vyrušování
zvěře, aby nebyla zbytečně stresována a nemusela v zimě vydávat zbytečně energii,
která je pro ní nezbytná k životu. 

S tímto souvisí i to, že by zvěř neměla být zbytečně proháněna, například volně
pobíhajícími pejsky, kteří ji třeba nic neudělají, ale proženou ji a zvěř poté je uřícena
a napije se studené vody. Končí to tím, že dostane zápal plic a v bolestech umírá.

Spolu se školou jsme provedli ochranu remízu, který jsme na jaře vysadili. Mgr.
Nohel a 15 pracovitých žáků obšlapávali a vytrhávali trávu a vystříhávali Klimán-
kovu olšinu, tak aby stromky, které tam na jaře zasadili jejich spolužáci nebyly za-
hlušeny přerostlou trávou a keři, které tam od jara narostly. Stromky, které dodali
Bc. Lukáš Pantlík a Mgr. Vítězslav Pantlík ze zdrojů sdružení Dobrá 3000 o.s., tam
nasadili žáci bývalých devátých tříd. Letos a příští rok se o ně budou starat nynější
deváťáci. V praxi si tak vyzkouší jaké to je postarat se o strom od jeho zasazení až do
doby než vyroste tak, že se o něj již nebude potřeba starat. Měl by tam vyrůst remíz,
který bude sloužit zejména k ekovýchově žáků naší základní školy.
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Podzim je dobou honů na zajíce a bažanty. Vzhledem k tomu, že stavy této zvěře
v naší honitbě jsou malé, hon na zajíce ani na bažanty nekonáme. Ochranou pří-
rody, vysazováním remízů, tlumením zvěře škodící myslivosti a vypouštěním ba-
žantů do volné přírody se snažíme, aby se stavy této zvěře dostaly na původní stavy,
tak aby každý z nás, kdo navštíví naši okolní přírodu mohl vidět tuto zvěř ve volné
přírodě. 

Zvěř v zimě – období nouze nekrmíme, ale pouze ji přikrmujeme – pomáháme jí
prežít období nouze – kdy na polích a loukách není již pastva ani další jiná potrava.
Sklad jsme naplnili dovezeným ovsem pro srnčí zvěř a pšenicí pro bažanty. Bažan-
tům do zásypů, které jsou naplněny plevami přidáváme pšenici a kukuřici. Srnčí
zvěř se přikrmuje již od konce září. V době od září do ledna má totiž uzpůsobený
metabolismus tak, aby získala dostatek energie z tohoto krmiva, od ledna již se její
metabolismus změní a nedokážou tak dobře zužitkovat tuto potravu.

Jak jsem již minule psal, aplikovali jsme kolem cest pachové ohradníky, které mají
zvěř upozornit na hrozící nebezpečí. Bohužel nám některé části těchto úseků někdo
zřejmě úmyslně zničil. Ten kdo tak učinil si zřejmě neuvědomil, že ohrožuje nejen
život zvěře, ale hlavně život řidičům a spolujezdcům v automobilech, pod které
může tato zvěř skočit. Často pak dochází k dopravním nehodám, kdy nejen zvěř
utrpí vážné zranění, ale i řidič či spolujezdec nevyvázne z takového střetu bez zra-
nění.

Dávejte si proto
prosím pozor v noci,
nebo když bude ml-
ha v blízkosti lesa či
polí, kde se zvěř v té-
to době zdržuje po
většinu dne. Ušetříte
si škodu na svém au-
tomobilu a přírodě
ušetříte živou zvěř.
Odměnou vám bude
nádherný pohled na
pasoucí se srny se
srnčaty a poskakují-
cí zajíce či poletující
bažanty. 

Mgr. Vítězslav
Pantlík

Divadlo mûlo úspûch
V neděli 13. listopadu jsme opět mohli přivítat a shlédnout improvizační zápas,

ostravské divadelně–improvizační skupiny OSTR.UŽ.I.NY.
V improvizačním zápase se dva týmy utkaly navzájem v improvizacích na divácké

téma. Různá témata měli možnost napsat diváci před začátkem představení na lís-
teček a poté vhodit do košíku, z něhož poté pan rozhodčí, pro tento zápas velice dů-
ležitá osoba, vybíral jednotlivá témata. Poté vybral i kategorii prostředí, ve které bu-
dou vylosované téma hrát. Dnešním zápasem nás provázela paní Simonka, dalo by
se říct i spolu s panem rozhodčím Láďou. Někoho možná víc bavily hlášky pana roz-
hodčího než některé scénky. O výsledku tohoto zápasu rozhodovali diváci jednak
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svým hlasováním tak i navrhováním témat, které pak, jak jsem již zmínila, vybral
pan rozhodčí. Skóre obou týmu bylo dost vyrovnané, až nakonec zvítězil modrý
tým, který byl složen z mužů, přičemž červený tým složen z žen prohrál o jediný
bod. Pokud však někdo z publika s rozhodnutím pana rozhodčího nesouhlasil,
mohl po něm hodit papučí, kterou dostal při vstupu. Věřím, že se všem divákům,
kterých bylo přes sto, tento zápas líbil a že zase někdy tuto skupinu přivítáme znovu
v Dobré.

Výtěžek z dobrovolného vstupného předáme občanskému sdružení Bez Mámy,
které se věnuje pomoci a podpoře dětí v Africe — vice viz www.bezmamy.cz. Tímto
všem, kteří přispěli, děkujeme.

Dále připomínám, že stále můžete hlasovat na našich webových stránkách
www.dobrakultura.cz pro fotku, která vás nejvíce zaujala z letošní fotosoutěže, a to
až do konce tohoto roku. Za Doberský kulturní spolek Veronika Vroblová
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Poděkování
Patří Radě obce Dobrá, kulturní komisi a také členkám Dobrovolných hasičů

v Dobré, kteří nás občany, v měsíci říjnu, bohatě zásobili kulturním programem.
Občané měli na výběr účastnit se různých akcí, které byly pro nás pořádány.

Mohli jsme si posedět při vínečku a poslechnout, případně si i zazpívat, s folklór-
ním souborem Kotci, nebo další týden k nám zavítali herci a sólisté ostravských di-
vadel s hudebně zábavným pořadem pod názvem Opereta v růžové zahradě, kde se
prolínaly muzikálové zpěvy s tancem a zábavným slovem účinkujících.

Vrcholnou akcí měsíce října byla přednáška pana Tomáše Graumanna, kterou
pro nás připravily členky Sboru dobrovolných hasičů v Dobré. Tatao akce byla ve-
lice zdařilá. Kdo na ní nebyl, může litovat. Organizátorkám děkujeme!

Aby to nebylo málo, připravili pro nás naši hasiči další zábavnou akci pro mladé
i starší pod názvem tvarůžkové hody, kde se mohli občané sejít, pochutnat si a po-
bavit, jak kdo chtěl.

Také Doberský kulturní spolek nám chystá na listopad další akci skupiny Ostru-
žiny, takže nikdo si nemůže stěžovat, protože kulturní život v naší obci je opravdu
bohatý.

Všem výše zmíněným složkám a organizátorům děkujeme Vojtěška Gavlasová

Nová kniha Bohuslava Koláčka
Právě mi vyšla kniha Jak jsem sloužil vlasti, v níž popisuji službu na útvaru SNB

9600 v Praze a pak na Obvodním oddělení VB v Dobré.
V této brožurce popisuji, jak jsem sloužil v Praze u ministerstev, velvyslanectví,

ambasád a dalších důležitých institucí a rovněž, kdy jsme ve vilkách hlídali minis-
try a jejich manželky a jak který ministr nebo jeho manželka se k nám chovali,
včetně služby na Pražském hradě u prezidenta Klementa Gottwalda a veselý zážitek
s ním. Pak v roce 1951 jsem byl z Prahy
přeložen na Obvodní oddělení VB do
Dobré a zde pokračovala moje okrsková
služba VB s členy PS–VB. Popisuji veselé
příběhy při srazech okrskářů, na Okresním
oddělení VB ve Frýdku–Místku.

Mimo to mi v roce 2007 vyšla kniha
Vzpomínky mořských vlků Žermanické
přehrady, kde popisuji 100 veselých pří-
běhů příslušníků VB na tehdejším Poříč-
ním oddělení VB Lučina.

Další knihu jsem napsal v roce 2010 —
Když jsme bojojvali s banderovci, kde popi-
suji boje na Slovesnku v Nízkých Tatrách,
kterýchžto bojů jsem se účastnil jako pří-
slušník pluku SNB Slovensko v roce 1947.
Tato kniha je doplněna historickými foto-
grafiemi. Všechny tyto tři knihy jsou k do-
stání v novinovém stánku Dobrá–střed
nebo obchodu potravinami u Obecního
úřadu v Horních Bludovicích, kde je ve-
doucí paní Tvardková. Knihy je možno ob-
jednat i na tel. čísle 725 842 639.

Bohuslav Koláček
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Restaurace CYKLOBAR
739 51 Dobrá, č. p. 957, tel. 720 541 140

Po–Čt 11.00—22 hod.; Pá—So 11.00—24.00 hod; Ne 11.00—21 hod. 

S blížícím se závěrem roku oslovujeme organizátory „firemních a jiných
večírků“ a zveme vás do restaurace Cyklobar, kde vás rádi obsloužíme — možnost
konkrétní domluvy menu na přání včetně nápojů!

V prosinci připravujeme:
10. 12. 2011 – Mikulášská nadílka od 14 hod
17. 12. 2011 – Vánoční jarmark ve stodole od 11 do 17 hod — prodej tradičních
výrobků (dárková keramika, medové výrobky, výrobky ze dřeva), vánoční vazby
a dekorace, horká medovina a oblíbené pochoutky, atmosféru vykouzlí housle
a harmonika Ládi a Milana.
24. 12. 2011 — otevřeno od 10—17 hod, zastavte se na horký punč!
25. 12. 2011 — otevřeno od 13 hod., od 18 hod Zpíváme koledy!
26. 12. 2011 — otevřeno od 13 hod., od 19 hod Štěpánská zábava. 
27.—30. 12. 2011 — otevírací doba 11—22 hod.
31. 12. 2011 — otevřeno od 11 hod., od 19 hod.

Silvestr „Jaký si ho uděláš, takový bude“ — Silvestrovská studená
večeře — 100 Kč, půlnoční sekt zdarma,
vstup — 20 Kč. 

1. 1. 2012 — zavřeno
Rezervace na tel. čísle: 720 541 140, aktuální informace na www.cyklobar.cz
Na vaši návštěvu se těší Kateřina Carbolová a kolektiv zaměstnanců! 

Stanislav NYTRA
autorizovaný technik pro pozemní stavby

Nabízí
• Výkon technického dozoru stavebníka
• Výkon stavebního dozoru
• Poradenskou a konzultační činnost ve stavebnictví
• Poradenskou činnost v oblasti cen stavebních prací
• a zpracování kontrolních rozpočtů staveb

739 51 Dobrá 656
mob.: +420 737 238 150 • e–mail: stanislav.nytra@seznam.cz

Pracovní nabídka
Přijmeme důchodkyni na občasnou výpomoc do pekárny na Lučině,

na noční směny.
Podmínka je mít vlastní dojezd a odvoz.

Informace na tel. č. 558 689 041
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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!



Čtyřleté a osmileté gymnázium,
s.r.o. , Cihelní 410, Frýdek–Místek

www.cogfm.cz, tel.: 558 433 572,
558441 387, 558 441 380

kontaktní e–mail:
o.kotaskova@seznam.cz

Soukromá škola s šestnáctiletou
tradicí (školné 12 000 Kč ročně)

nabízí možnost studia ve

čtyřletém cyklu po 9. třídě ZŠ
osmiletém cyklu po 5. třídě ZŠ

na základě rozhodnutí
ředitelky školy je možný
přestup po 7. třídě ZŠ.

Dny otevřených dveří

1. prosince 2011
11. 00—16. 00 hod.

19. ledna 2012
11. 00—16. 00 hod.
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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 9. prosince 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


