
Šprtec rozhodně není sportem jen pro pány. Důkazem je ve-
leúspěšná Martina Bronclíková z našeho oddílu. (Též na
straně 21.)

V kategorii benjamínků vybojovali zlato a stříbro doberští
Luděk Kubíček a Vojta Hronek. (Též na straně 9.)

Konečně místní kapela! „Máma mele maso“ a děti mateřské
školy pobavila přítomné dámy, některé si i zazpívaly. (Též na
straně 20.)
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Vážení občané,
dovolte, abych vás informoval o průběhu a výsledku jednání zastupitelstva obce,
které se konalo v pondělí 20. února 2012, ve společenském sále základní školy. Za-
stupitelé mimo jiné schválili Zásady pro udělování čestného občanství a ceny obce,
podle kterých můžeme oceňovat významné osoby. Čestné občanství je nejvyšším
oceněním obce a může být přiznáno osobnosti, která dosáhne významných úspě-
chů. Cenu obce uděluje obec také za vynikající výkony či výsledky v nejrůznějších
oblastech a chceme tím navázat na předchozí tradici oceňování zasloužilých ob-
čanů. Dále jsme projednali a schválili rozpočet obce Dobrá na rok 2012 s příjmy
a výdaji ve výši 56 123 648 Kč, s rezervou ve výši 6 035 900 Kč. Současně jsme roz-
hodli o uzavření darovací smlouvy, na základě které jsme nabyli do vlastnictví po-
zemky včetně silnice, bývalou cestu z křižovatky pod kinem k Pazderné, která po vý-
stavbě obchvatu Dobré slouží jako místní komunikace. V závěrečné části jednání
dostali prostor hlavně přítomní občané, aby se mohli zeptat na vše, co je zajímá. Té-
mata do diskuse byla velmi různá, od řešení nebezpečné křižovatky nad kinem, přes
rozšíření vodovodního řádu na Vrchách (Hliník), až po rozhrnování a úklid sněhu
v minulé zimě. Další veřejné zasedání obecních zastupitelů je plánováno opět na
pondělí 16. dubna 2012.

Dnem 1. ledna 2012 nabyl účinnosti zákon č. 472/2011 Sb., kterým se mění zákon
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), kterým se zavádí nové pravidlo — jmenování ředitelů
do pracovního poměru na dobu určitou 6 let („funkční období“). To se týká i vedení
naší Základní školy Dobrá, a proto Rada obce Dobrá vyhlásila konkurzní řízení na
funkci ředitele/ky této příspěvkové organizace. Všechny podrobné informace jsou
zveřejněny na naší webové stránce: http://www.dobra.cz/obecni–urad/uredni–
–deska/. 

A ještě jedno upozornění k nezodpovědnému ukládání odpadů. Opět nám vzni-
kají černé skládky, tentokrát na stanovištích, kde jsou sběrné nádoby na plasty, sklo
a papír. Musím zdůraznit, že do kontejnerů na separovaný sběr není povoleno uklá-
dat stavební suť a jiné odpady, které patří na Frýdeckou skládku. K tomu budou,
jako každoročně, sloužit velkoobjemové kontejnery, o jejichž rozmístění budete
včas informováni. Ing. Jiří Carbol, starosta obce

Splašková kanalizace Dobrá
V únorovém čísle Doberských listů jsme vás informovali o tom, že dohoda s bu-

doucím provozovatelem kanalizačních stok — SmVaK Ostrava — se chýlí ke zdár-
nému konci.

Nyní vám můžeme sdělit konkrétní termín pro zahájení procesu samotného na-
pojení vašich domácností na realizovaný hlavní kanalizační řad. Tím dnem bude
2. duben 2012! 

Doporučujeme vám, abyste se podívali do minulého (únorového) čísla DL — tam
najdete veškeré pokyny, kterak postupovat při realizaci domovních částí přípojek.
Mimo jiné je zde uvedena nutnost pořízení fotodokumentace stavby domovní části
přípojky (pokud je již realizována). Tato bude povinnou přílohou žádosti o zřízení
domovní části přípojky, o kterou budete žádat na Stavebním úřadě Dobrá. 

Budeme rádi, když zodpovědně přistoupíte k napojování svých domácností, pod-
poříte tím životní prostředí nás všech. 
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Obecní ples —
poděkování
sponzorům
i organizátorům

Stalo se již tradicí pořádat
obecní ples, a ani letos tomu
nebylo jinak. Zvolili jsme si
tentokrát dřívější termín (11.
únor 2012), aniž bychom tu-
šili, v jakých mrazech se
odehrají veškeré přípravy
na tuto významnou akci.
S obavami jsme proto v pod-
večerních hodinách termí-
nu plesu vyhlíželi auto s přá-
teli z Ochodnice. Ti nakonec
dorazili, využili pohostin-
nosti na obecním úřadě,
převlékli se a vše mohlo
s úderem 19. hodiny začít.

Jedinou, ale výraznou
změnou letošního plesu by-
la nová kapela. Vyzkoušeli
jsme dámy a pány ze skupi-
ny Sagar. Myslím, že se své
role zhostili velmi dobře
a provedli nás různými zá-
koutími populární hudby,
dokázali reagovat na atmo-
sféru v sále, zhostili se loso-
vání tomboly a ty nejotrlejší
a nejvytrvalejší tanečníky za-
bavili až do úplného konce.

Akce tohoto významu vy-
žaduje dokonalou přípravu.
Proto mi dovolte poděkovat
všem lidem, kteří se na ní
podíleli. Jedině tímto způ-
sobem mohlo být vše při-
praveno na jedničku, jedině
tak bylo možno v klidu a
hostů. A komu patří dík?

Aktivním přístupem k
přípravám akce již tradičně
napomohli členové kulturní
komise — předsedkyně pa-
ní Jaroslava Velčovská, Jana
Golíková, Radana Weisman-
nová, Květoslava Řízková,
Jaroslava Matyskiewiczová,
pánové Bohumil Matušek,
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Jakub Gryžboň, spolu s ním
se o šatnu postaral i pan Pe-
tr Mališ. Nezklamaly ani na-
še paní kuchařky, které se
postaraly o chutnou krmi,
tentokráte ve složení : paní
Olga Mužná, Věra Budínská
a Martina Balažíková. Dá-
my, chutnalo všem! Zaměst-
nanci obce si rovněž úkoly
rozdělili mezi sebe. Pan Bo-
huslav Sikora se postaral
o přípravu sálu, pomáhala
mu paní Pavla Michalíková,
veškeré produkty pro ku-
chyň i samotný ples navezla
osvědčená dvojice — paní
Eliška Andrlová a pan Jiří
David. O pohoštění sloven-
ských přátel se pečlivě po-
starala paní Marcela Kresto-
vá. Znamenitě si vedla dvo-
jice našich finančních specialistek, dokázala totiž prodat nejen všechny vstupenky,
ale také všechny losy, a že jich bylo! Vskutku parádní výkon paní Marcely Kolkové
a Jany Kolářové. S našimi zaměstnanci se mohli účastníci plesu setkat i v rolích pro-
dávajících. Své letité zkušenosti zužitkoval pan Petr Prčík s rodinou (manželkou a sy-
nem), a s pomocí paní Markéty Řízkové a pana Libora Kohuta zvládli uspokojit al-
koholickými i nealkoholickými nápoji všechny zábavychtivé plesající hosty. Klobouk
dolů a díky všem za skvělý přístup.

Snad se nedotknu sponzorů, kteří přispěli svými hodnotnými dary do tomboly,
že o nich napíšu teprve nyní. Myslím si, že to „není o místě v textu“, ale o jejich pří-
stupu. Velmi si vážíme jejich vstřícnosti a mnohdy i samozřejmosti, s jakou přiná-
šejí své dary na obecní ples. Letos se mohli výherci těšit na fotoaparát, vysavač, ně-
kolik hi–fi souprav, tradiční popelnici, likéry, dárkové koše různého obsahu, obří
láhve s alkoholem, kvalitní víno, množství odběrních poukázek, pivo, koláče a další
a další různorodé ceny. A kdo všechno přispěl a komu patří veliké poděkování?

Panu starostovi z Ochodnice Radovi Ďuroškovi, firmám SHARP Centrum Ostrava,
ALPROTEL Dobrá, BESTON Frýdek–Místek, SPORTIN pana Ing. Hampla, SATUM
Czech Ostrava, panu Stanislavu Horákovi, Lékárně ZDRAVÍ, Mysliveckému sdru-
žení Dobrá Vrchy — Nošovice, společnostem Frýdecká skládka, VÚHŽ, HELSINKI
Group, Technické služby Frýdek–Místek, Hyundai Motor Manufacturing Czech,
Swietelsky, Strabag, Ridera Bohemia Ostrava, Plzeňský Prazdroj Nošovice, SET
Trade Nošovice, Vodotop Kunčičky u Bašky, A–Vital Ostrava. Děkujeme také paní
Janě Březinové, Václavce Polákové, Soně Jerglíkové, Veronice Březinové, Janě Šulí-
kové, Evě Mojžíškové, poděkování náleží také panu Milanu Hlisníkovskému,
Zdeňku Carbolovi, Floriánu Carbolovi, Janu Materovi, Jaroslavu Byrtusovi, Ivo Ja-
nulkovi, Petru Vitulovi, Ladislavu Březinovi, a nesmíme opomenout poslat poděko-
vání také na Farní úřad v Dobré, dále pak do Cyklobaru, Obecníku, na Sýpku, do au-
toopravny Nondek –Mlčák a panu Eduardu Mališovi.

Pevně věřím, že jsem nikoho neopomenul, vážně by mě to mrzelo. Výše uvedení
sponzoři si zaslouží veliké poděkování. Věřím, že nám zachovají svou přízeň i v roce
následujícím — na Obecním plese 2013. 

(Odshora:) Obecní ples 2012 je slavnostně zahájen!
Nezbývá než smeknout! Tak se prodávají losy — zleva paní
Jana Kolářová, Marcela Kolková, napravo pan Libor Kohut.
Pobavit, roztančit a rozesmát účastníky obecního plesu — to
byl hlavní úkol kapely Sagar — a povedlo se! 
Také letos jsme přivítali slovenské přátele — na snímu sta-
rosta Ochodnice pan Rado Ďuroška — o čem mu asi zpívá
slečna Kouláková do ouška?



Tradiční pouť v Dobré
Také v letošním roce (a pravděpodobně naposledy…) najde tradiční pouť v naší obci

své místo a prostor. Po dohodě s jednateli společnosti Helsinki Group se sídlem v Třa-
novicích, majitelem pozemků bývalého dřevoskladu v Dobré, se pouť uskuteční právě
v tomto areálu.

Na základě Organizačního opatření pro dny konání poutě (dle rozhodnutí obecní
rady ze dne 30. března 2009) — ve dnech 28. dubna a 29. dubna 2012 — ve dnech ko-
nání tradiční poutě — obec zajistí :
• uzavření místní komunikace na parc. č. 2250 v úseku od pekárny po závory býva-

lého dřevoskladu a osazení přechodným dopravním značením (schváleným Policií
ČR a Magistrátem Města Frýdku–Místku, odborem dopravy a silničního hospodářství),

• dostatečný a bezpečný průjezd pro vozidla rychlé záchranné služby a hasičů na
tomto úseku místní komunikace.
S ohledem na skutečnost, že pozemky bývalého dřevoskladu parc.č. 364 a 676/1 jsou

pronajaty společností Helsinki Group soukromému subjektu pro umístění atrakcí a
prodejních stánků, obec rozhodla, že pozemky místních komunikací (včetně ochranných
zelených pásů) na pozemku parc.č.2250 v úseku od pekárny po závory u bývalého dře-
voskladu nebudou pronajímány za účelem umístění prodejních stánků nebo atrakcí.

S ohledem na tyto skutečnosti (uvedené v minulém odstavci) nebudou po dobu
poutě pronajímány za tímto účelem žádné jiné místní, ani účelové komunikace.

Obec bude úzce spolupracovat s Policií ČR při zajištění veřejného pořádku ve dnech
pouti. Prosíme občany, aby dbali na svou bezpečnost a upozornili především děti a své
případné hosty na možné problémy se sousedící železnicí.

Vyhlášení udělování CENY OBCE DOBRÁ za rok 2011 
Dovolte mi, abych vás seznámil s návrhem starosty obce, který se týká udělování

Ceny obce Dobrá za rok 2011. Návrh byl schválen na minulém jednání zastupitel-
stva obce a má několik podmínek.

Návrh na udělení Ceny obce Dobrá mohou předkládat: Rada obce Dobrá, sta-
rosta, místostarosta, Zastupitelstvo obce Dobrá, zájmové organizace nebo kterýkoliv
občan obce.

Cena obce Dobrá se může udělit buď za vynikající tvořivé výkony a významné vý-
sledky ve společenskovědní či vědecké oblasti nebo za vynikající výkony v oblasti kul-
turní, umělecké či sportovní, anebo za jiné veřejně prospěšné činnosti jako záchranu
životů, majetku či jiných hodnot, za volnočasové aktivity při práci s mládeží i dospě-
lými anebo za práci propagující obce. Obec může Cenu obce Dobrá udělovat osobám
žijícím či posmrtně „in memoriam“, dále také společenským, kulturním, sportovním
či zájmovým organizacím.

Návrh musí být podán písemnou formou do 30. dubna 2012 (návrhy podané po
tomto termínu nebudou posuzovány) buď osobně na podatelně OÚ Dobrá nebo
zaslán poštou na adresu OÚ Dobrá, Dobrá 230, 739 51 Dobrá. Rozhodující je datum
doručení návrhu — na přijímacím razítku (osobní podání) nebo podacím razítku
(zaslán poštou).

Návrh musí obsahovat jméno a příjmení kandidáta navrženého na udělení Ceny
obce Dobrá, oblast, za kterou je udělení Ceny obce Dobrá navrhováno, řádné zdů-
vodnění návrhu a kontaktní údaje navrhovatele. Každý kandidát na udělení Ceny
obce Dobrá musí být navržen samostatným návrhem. Návrh, který nesplňuje tyto
náležitosti, může být z dalšího projednávání vyloučen.

Návrhy na udělení Ceny obce Dobrá se podávají pro každý kalendářní rok samo-
statně.
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Harmonogram jednání Zastupitelstva obce Dobrá na rok 2012
V roce 2012 proběhnou jednání Zastupitelstva obce Dobrá v těchto termínech:
• 16. dubna 2012,
• 25. června 2012,
• 24. září 2012,
• 17. prosince 2012,
vždy od 17.00 hodin, ve společenském sále Základní školy Dobrá, 1. poschodí.

KULTURNÍ POZVÁNKA
Dámy a pánové, rád bych vás s dostatečným předstihem pozval na výjimečnou
show, která se uskuteční ve středu 25. dubna 2012 ve společenském sále při ZŠ
Dobrá. Svou návštěvou nás poctí a našimi bránicemi zahýbou

KOMICI s.r.o. 
Ti nejlepší komici z pořadu Na stojáka.
Tento „trendový“ a hojně navštěvovaný pořad nalezne zastavení i u nás v Dobré.
Komici s.r.o. vystupují v různém složení, do Dobré přijedou paní Ester Kočič-
ková, pan Miloš Knor a Ruda z Ostravy! Více informací na komicisro.cz.
Začátek představení bude ve 20.00 hodin.
Předprodej vstupenek v ceně 200 Kč bude zahájen dne 11. dubna 2012 v kance-
láři č. 17 Obecního úřadu v Dobré. Poznámka : Židle nebudou číslovány.
Srdečně zve vedení obce spolu s kulturní komisí při radě obce.

Mgr. Milan Stypka, místostarosta

Frýdecká skládka informuje 
V měsíci dubnu dojde ke změně svozu popelnic, a to — místo Velikonočního

pondělí 9. 4. 2012, proběhne svoz v sobotu 7. 4. 2012.
Žádáme proto občany, aby připravili své nádoby na šest hodin ráno v sobotu

7. dubna 2012.
Úterní svoz 10. 4. 2012 proběhne beze změn. 

Harmonogram sběru nebezpečného odpadu v obci Dobrá
Termín konání: 14. dubna 2012
Stanoviště: Dobrá u lesa (u Křibíka) 8.30—08.45 hodin

u nádraží ČD 9.40—10.10 hodin
parkoviště u kostela 10.15—10.35 hodin
Stará Dědina 10.40—11.00 hodin

Nebezpečné odpady:
Mazací a motorové oleje, olejové filtry, tonery, použité obaly od postřiků a jiné

chemikálie, zbytky barev, laků a ředidel, autobaterie, prošlé a nepotřebné léky.
Rozbité či rozebrané televizory, monitory, obrazovky, rádia, počítače, lednice,

mrazničky, sporáky, pračky.
Právní poradna

pro občany obce Dobrá se uskuteční vždy první středu v měsíci, tj. 4. dubna 2012,
2. května 2012, 6. června 2012 od 16 hodin v budově Obecního úřadu Dobrá, 1. po-
schodí, zasedací místnost č. 18. 

Právní poradna pro občany obce Dobrá je poskytována zdarma.



UPOZORNĚNÍ OBČANŮM
POPLATEK ZE PSŮ JE SPLATNÝ DO 31. 3. 2012

sazba poplatku činí ročně 100 Kč. Za každého dalšího psa se sazba zvyšuje o 50 %
sazby. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.

Platbu možno provést hotově do pokladny OÚ Dobrá, dveře č. 17
nebo
převodem na účet číslo: 168 197 5309/0800
VS: 1341 + čp. platba musí být připsána na účet nejpozději 31. března 2012, ne 1.

dubna 2012
Poplatek uhraďte nejpozději do konce března 2012.

Hasičský záchranný sbor MSK informuje
Ceny elektřiny a plynu rok od roku stoupají a s nimi rostou i účty za teplo. Stále

více domácností se proto vrací k topení tuhými palivy. Moderní trendem se stala in-
stalace krbových vložek a kamen. V počátku letošního roku byl nárůst tohoto typu
vytápění ještě více umocněn panujícími klimatickými podmínkami a s tím rostlo
i nebezpečí vzniku požárů. 

Zásady požární bezpečnosti při provozu komínů a spotřebičů paliv jsou
obsaženy v nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při
provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv, které nabylo účinnosti 1. ledna
2011. Před samotným uvedením spalinové cesty (tj. komína a kouřovodu) do pro-
vozu nebo po každé stavební úpravě komína, před výměnou nebo novou instalací
spotřebiče i po komínovém požáru je povinností majitele nemovitosti zajistit revizi
spalinové cesty, kterou provádí odborně způsobilá osoba, která je držitelem živno-
stenského oprávnění v oboru kominictví tj. kominík, která ale zároveň musí být re-
vizním technikem komínů, specialistou bezpečnosti práce — revizním technikem
komínových systémů nebo revizním technikem spalinových cest. 

Majitel nemovitosti je také povinen zajistit vyčištění spalinové cesty u spotřebičů
na pevná paliva o jmenovitém výkonu do 50 kW při celoročním provozu 3x ročně
a při sezónním provozu 2× ročně (nejlépe před a po skončení topné sezóny). U spo-
třebičů do zmíněných 50 kW včetně lze provádět čištění spalinové cesty svépomocí,
přesto je lepší spolehnout se na odborníky — kominíky. Při čištění spalinové cesty
se zejména odstraňují saze, nečistoty a kondenzáty nahromaděné ve spalinové
cestě. 

Dále je povinností majitele nemovitosti u spotřebičů na pevná paliva zajistit kon-
trolu spalinové cesty, a to 1 x ročně, kterou rovněž provádí kominík. Při kontrole
spalinové cesty se provádí např. posouzení bezpečného umístění hořlavé stavební
konstrukce, materiálu a předmětu ve vztahu ke konstrukčnímu provedení spali-
nové cesty a připojeného spotřebiče paliv, kontrola prostupů spalinové cesty sta-
vebními konstrukcemi, půdním prostorem nebo střechou a vůbec posouzení sta-
vebně technického stavu spalinové cesty. O provedené revizi, čištění nebo kontrole
spalinové cesty musí kominík vyhotovit písemnou zprávu. 

Nezapomínejte na pravidelné čistění komínů a vybírání sazí, stejně
jako na kontrolu technického stavu komínu, kouřovodu a spotřebičů
paliv odborníky kominíky! 
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Jak potvrzuje statistika, nebezpečí vzniku požárů není pouhá planá hrozba, za
období od 1. 11. 2009 do 28. 2. 2010 došlo k osmi požárům, kdy příčinou byl špatný
stav komínu, či kouřovodu, za stejné období na přelomu roku 2010 a 2011 došlo
k 12 požárům a od 1. 11. 2011 do 16. 2. 2012 došlo k 19 požárům, kdy příčinou byl
špatný stav komínu, či kouřovodu, případně špatná instalace krbu. Bohužel tyto
čísla nám jasně ukazují vzrůstající tendenci.

Rovněž při instalaci a provozování krbových vložek a kamen je nutné dodržovat
zásady požární ochrany, protože špatně instalovaný krb může být zvlášť v dřevo-
stavbách velmi nebezpečný. Bezpečné zásady pro navrhování a provádění krbů
s otevřeným a uzavřeným ohništěm jsou uvedeny jak v návodech výrobců, tak např.
v ČSN 734230 Krby s otevřeným a uzavíratelným ohništěm. 

Že se nevyplatí dodržování zásad požární ochrany podceňovat, dokládají i násle-
dující příklady požáru. Dne 1. 2. 2012 cca v 2.00 hod. došlo k požáru rodinného
domu ve Frýdlantu Nové Dědině, kdy tento dům byl požárem zcela zničen a maji-
teli vznikla škoda 2.500.000,— Kč. Příčinou požáru byla prasklina v komínovém
plášti. K dalšímu požáru, kde se škoda vyšplhala na 2 500 000 Kč, vyjížděli hasiči do
Rychaltic dne 1. 2. 2012 cca ve 12.00 hod. Příčina požáru bylo špatné napojení kou-
řovodu do komínového tělesa. nprap. Ing. Dalibor Kubátka, vrchní inspektor PO

KDO NECHCE, HLEDÁ DŮVODY. KDO CHCE, HLEDÁ ZPŮSOBY.
Začátek sezóny na výbornou. Od začátku roku se naši judisté zúčastnili 14. sou-

těží, na kterých vybojovali neuvěřitelných 119 medailí, z toho 45 zlatých, na jejichž
zisku se podílelo 47 svěřenců hlavní trenérky Pavly Prőllové.  

Významného úspěch dosáhli naši dorostenci Jerglík, Dužíková, Jnulek, Měchura
a Mališ, kteří sbírali medaile na Českém poháru a dorostenecké lize. Nejvýznam-
nějšího úspěchu však dosáhli na silně obsazeném mezinárodním turnaji v Ra-
kousku, kde Jerglík a Dužíková vybojovali stříbro a Janulek obsadil hodnotné
7.místo. 

Lukáš Janulek a Marie Dužíková se stali krajskými přeborníky v kategorii doro-
stu i juniorů. Bronz vybojoval Václav Mališ. Překvapila novicka Gabriela Daňová,
která vybojovala v kategorii juniorek stříbro.

Vít Jerglík se přeboru nezúčastnil.

Nominaci na kvalifikační turnaje pro Mistrovství Evropy v Brémách a Zágrebu
si svými součastnými výsledky vysloužil Vít Jerglík, který je současnou jedničkou
státní reprezentace v kategorii dorostu do 81kg.

V úvodních měsících roku bodovali také naši benjamínci a žáci. Medaile na sou-
těžích sbírali především favoriti turnajů a zlatí medailisté – David

Holeček, Nikolas Hromják, Karolína, Eliška a Luděk Kubíčkovi, Ondřej Bortel,
Maxmilián Čuba, Ondřej Chlopčík, Petr Karásek,  Veronika Kmošťáková, Filip Ko-
loušek, Natálie Majndlochová, Ondřej Sláma, Kryštof Kubala, Adéla Rožková, Ma-
tyáš a Ema Sehnalovi, Natálie a Šimon Filipcovi, Simona Gregušová, Kamil Kisza a
Petra Stachová, Patrik Kučák a Matěj Silvestr.  
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Ve vzájemném souboji doberských porazil Filipec An-
druška. • Slavnostního zahájení se zúčastnili vý-
znamní hosté. • Senátorka Eva Richtrová s nejmlad-
šími judisty. • Trenérka Pavla Pröllová převzala podě-
kování za práci s mládeží a přivítala účastníky a
vzácné hosty. • Slavnostní nástup 320 účastníků. •
Zlato v kategorii Benjamínků vybojoval David Holeček
z Dobré.



MISTROVSTVÍ EUROREGIONU BESKYDY V DOBRÉ SE ZÚČASTNILO 320 SOU-
TĚŽÍCÍCH. Doberští posíleni o základny ve Frýdku-Místku a Raškovicích vybojovali
první místo v soutěži klubů s velkým náskokem před druhým Femax Hranice a tře-
tím Mittal Ostrava. Čtvrtí skončili stejným počtem bodů Baník Ostrava a SKKP Brno.

Druhý ročník mistrovství euroregionu Beskydy, které navazuje na dvanáct roč-
níků prestižního poháru euroregionu se v Dobré uskutečnil poprvé. Ve spolupráci
se sportovní komisí a vedením obce a za velkého pochopení ředitelky školy Mgr.
Evy Novákové se pořadatelům podařilo vytvořit příjemné a důstojné prostředí.

Příjemné prostředí a dobrá práce pořadatelů přispěli k hladkému průběhu set-
kání mládeže, která reprezentovala 29 klubů z Polska, Česka a Slovenska. Slavnost-
ního zahájení se zhostili místostarosta pořádající obce Milan Stypka a předsedkyně
Regionu Beskydy, senátorka Eva Richtrová. Úvodním bojům nejmladších benja-
mínků přihlíželi další významní hosté. V průběhu soutěže jsme přivítali také staro-
stu obce pana Jiřího Carbola.V jednotlivých kategoriích svým počtem dominovali
nejmladší chlapci a děvčata ve věku od 5. do 10. let. Na startu se jich sešlo 150. V jed-
notlivých bojích se předvedli talentovaní judisté, kteří patří ke špičkám státních re-
prezentací, ale především většina dětí, kterým judo přináší smysluplné naplnění
volného času spojené s utužováním zdraví, fyzické i psychické kondice. Přítomní
diváci nejednou odměnili předvedené výkony bouřlivým potleskem. Na tvářích bo-
jovníků bylo možno zahlédnout šťastný úsměv i slzy. Mládež z pořádajícího klubu
vybojovala 11 zlatých, 15 stříbrných a 18 bronzových medailí. Vítězové jednotlivých
kategorií obdrželi hodnotné ceny věnované výrobcem sportovního vybavení „BAIL
– SPORT“. Video záběry soutěže jsou zveřejněny na webovém portálu televize „Po-
lar“ a v sekci „Sport“ webových stránek obce Dobrá. Nejobsáhlejší video je možno
shlédnout na www.judo-morava.cz.

LETNÍ TÁBOR BUDE LETOS V OCHODNICI OD 1. DO 12. července NA TÉMA
„LOVCI POKLADŮ“. Zúčastnit se mohou i děti, které nejsou členy klubu. Jen je po-
třeba včas podat přihlášku. Více na webových stránkách klubu. 

Přijďte se podívat na trénink. Pokud vás judo zaujme, můžete se stát členy jed-
noho z nejúspěšnějších klubů v republice. Za velmi nízké příspěvky můžete tréno-
vat až 5× týdně pod vedením zkušených trenérů. Nábor probíhá celoročně a začá-
tečník není nikdy sám. Učí se, nebo zdokonaluje v základech gymnastiky, posléze se
přidávají pádové techniky a prvky juda. Trénink je vždy přizpůsoben schopnostem
jedince, podle jeho pohybových předpokladů. Uspokojíme požadavky každého zá-
jemce. Potřebujeme posílit kategorii benjamínků a žáků prvního i druhého stupně
ZŠ. Hledáme lehké a těžké váhy, chlapce i děvčata.

„Judo je sport, ve kterém se uplatní každý zájemce. Nebojte se a přijďte se poradit.
Mohou se z vás stát opory týmu.“ 

Jarní část sezóny
Vážení sportovní fanoušci,
Dlouhá zimní pauza se blíží ke svému konci a o slovo se zase hlásí fotbalová se-

zóna. Na první jarní fotbalový víkend vás zveme už 24. a 25. března. Áčko vyzve v so-
botu od 15.00 tým z Nýdku a předzápas odehrají dorostenci v derby s Raškovicemi
od 12.30. V neděli od 14.00 vstoupí do jarních bojů béčko mužů, soupeřem jim bu-
dou fotbalisté s Pržna. Žáčci začínají své utkání až 8. dubna.

Těšíme se na vaší podporu…
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ROZPISY JEDNOTLIVÝCH DRUŽSTEV

Rozpis mistrovských utkání 1. B. třídy sk. C
jaro 2011/2012 — muži Dobrá „A“
Datum Den Čas Domácí—Hosté Sraz/Odjezd
24. 3. 2012 So 15.00 Dobrá „A“—Nýdek
31. 3. 2012 So 15.30 Sedliště—Dobrá „A“ auta
07. 4. 2012 So 15.30 Dobrá „A“—Doubrava
15. 4. 2012 Ne 15.30 Jablunkov  obrá „A“ bus 13.15
21. 4. 2012 So 16.00 Těrlicko—Dobrá „A“ bus 14.30
28. 4. 2012 So 16.00 Dobrá „A“—Vendryně
05. 5. 2012 So 16.30 Oldřichovice—Dobrá „A“ bus 14.45
12 .5. 2012 So 16.30 Dobrá „A“—Mosty
19. 5. 2012 So 17.00 Dolní Datyně—Dobrá „A“ bus 15.00
26. 5. 2012 So 17.00 Dobrá „A“—Dobratice
03. 6. 2012 Ne 17.00 Hrádek—Dobrá „A“ auta
09. 6. 2012 So 17.00 Dobrá „A“—Dolní Lutyně
16. 6. 2012 So 17.00 Hnojník—Dobrá „A“ auta

Rozpis mistrovských utkání Okresní soutěže
jaro 2011/2012 — muži Dobrá „B“
Datum Den Čas Domácí—Hosté Sraz/Odjezd
25. 3. 2012 Ne 14.00 Dobrá „B“—Pržno
31. 3. 2012 So 18.30 Lískovec „B“—Dobrá „B“ auta
08. 4. 2012 Ne 14.00 Dobrá „B“—Vojkovice
15. 4. 2012 Ne 15.30 Paskov—Dobrá „B“ auta
22. 4. 2012 Ne 16.00 Milíkov—Dobrá „B“ auta
29. 4. 2012 Ne 14.00 Dobrá „B“—Nošovice Lhoty
06. 5. 2012 Ne 10.15 Oldřichovice „B“—Dobrá „B“ auta
08. 5. 2012 Út 15.00 Fryčovice „B“—Dobrá „B“ auta
13. 5. 2012 Ne 14.00 Dobrá „B“—Kunčice p. O.
23. 5. 2012 St 17.30 Dobrá „B“—Smilovice „B“
27. 5. 2012 Ne 14.00 Dobrá „B“— Chlebovice
02. 6. 2012 So 17.00 Tošanovice—Dobrá „B“ auta
10. 6. 2012 Ne 14.00 Dobrá „B“—Staříč „B“
17. 6. 2012 Ne 17.00 Řepiště „B“—Dobrá „B“ auta

Rozpis utkání krajské soutěže žáku sk.C
jaro 2011/2012 — mladší a strarší žáci Dobrá
Datum Den Starší / Mladší Domácí—Hosté Sraz / Odjezd
08. 4. 2012 Ne 10.15 / 12.00 Dobrá—Petřvald u. K.
14. 4. 2012 So 09.00 / 10.45 Frýdland n.O.—Dobrá Umělá tráva
21. 4. 2012 So 09.00 / 10.45 MFK Karviná C—Dobrá Bažantnice — tráva
29. 4. 2012 Ne 10.15 / 12.00 Dobrá—Lok. Petrovice
05. 5. 2012 So 09.00 / 10.45 Horní Suchá—Dobrá
13. 5. 2012 Ne 10.15 / 12.00 Dobrá—ČSAD Havířov
19. 5. 2012 So 09.00 / 10.45 Inter Petrovice—Dobrá
27. 5. 2012 Ne 10.15 / 12.00 Dobrá—Slávie Orlová
03. 6. 2012 Ne 09.00 / 10.45 B.Albrechtice—Dobrá
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Rozpis utkání okresního přeboru dorostenců
jaro 2011/2012 — dorost Dobrá
Datum Den Čas Domácí—Hosté Sraz / Odjezd
24. 3. 2012 So 12.30 Dobrá—Raškovice
31. 3. 2012 So 15.30 Janovice—Dobrá
07. 4. 2012 So 13.00 Dobrá—Sedliště
15. 4. 2012 Ne 11.00 Lískovec—Dobrá
21. 4. 2012 So 13.30 Palkovice—Dobrá
28. 4. 2012 So 13.30 Dobrá—Kozlovice
05. 5. 2012 So 14.00 Václavovice—Dobrá
12. 5. 2012 So 14.00 Dobrá—Kunčice p. O. 
20. 5. 2012 Ne 14.30 Metylovice—Dobrá
26. 5. 2012 So 14.30 Dobrá—Čeladná
02. 6. 2012 So 14.30 Hukvaldy—Dobrá
09. 6. 2012 So 14.30 Dobrá—Fryčovice
16. 6. 2012 So 14.30 Frýdlant—Dobrá

Jak dobře se hrálo Cimrmanovi v Dobré?
V neděli 19. února jsme měli možnost shlédnout divadelní hru světoznámého

českého génia Járy Cimrmana Dobytí severního pólu v podání amatérské divadelní
skupiny Motyka z Bruzovic. Představení proběhlo ve víceúčelovém sále základní
školy v Dobré. Vstupné bylo dobrovolné a výtěžek ze vstupného z tohoto předsta-
vení, které bylo celkem přes sedm tisíc, bylo věnováno divadelním spolkem na pod-
poru charitatvního občanského sdružení Bez Mámy.

Hlavním cílem tohoto sdružení je pomoc a podpora dětem, hlavě sirotkům
v Africe. Peníze, které se vybraly na představení, půjdou na zakoupení barelů na pit-
nou vodu do sirotčince v Africe. Více o této činnosti se můžete dozvědět na webo-
vých stránkách www.bezmamy.cz. Divadelní hra proběhla v nádherné atmosféře,
velmi často doprovázená potleskem a hlasitých smíchem! Pro ty, kteří nemohli di-
vadelní hru shlédnout, mají možnost takto učinit na našich webových stránkách
www.dobrakultura.cz. Na závěr bych chtěl poděkovat divadelní skupině Motyka, za
příjemný zážitek z této hry i vám divákům, kteří přispěli a budeme se těšit na další
příjemnou spolupráci s touto divadelní skupinou!

Odpoledne 2. březnové neděle jsme měli možnost prožít se svými přáteli u oblí-
bené deskové hry. Sešli jsme se v salónku Cyklobaru v 16 hodin a po chvílích plných
zábavy jsme se večer s dobrou náladou vraceli domů. Velké díky patří všem, kteří
k nám zavítali.

A co dále? V salónku Cyklobaru ještě stále probíhá výstava soutěžních fotografií,
které se ucházely o umístění v naší fotosoutěži. Na konec května plánujeme v sále
ZŠ další divadelní představení — bližší informace se dozvíte v příštích Doberských
listech. Chtěli bychom také znovu upozornit na 3. ročník malého hudebního festi-
valu Dobrfest, který se bude konat v Cyklobaru v sobotu 16. června.

Tomáš Berka za Doberský kulturní spolek o.s.
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Základní škola Dobrá informuje
Vzhůru do Anglie!

Slavného a památného
dne 4. března léta Páně 2012
vyrazila odvážná výprava
třiceti současných i býva-
lých žáků naší školy na po-
znávací zájezd do Anglie. Ve
slunném nedělním dopo-
ledni jsme před školou na-
stoupili do autobusu a naše
veliké anglické dobrodruž-
ství mohlo začít. Pedagogic-
ký dozor tvořilo trio zkuše-
ných cestovatelů a anglofilů
— Jan Lörinc, Jarmila Kroč-
ková a Markéta Turoňová.
Cestovní agentura Student
Agency nám poskytla vyni-
kající a světaznalé průvod-
kyně slečny Radku Dalovou
a Jitku Svobodovou. Z po-
sledně jmenované se vyklu-
bala profesionální historič-
ka, která nás během celého
zájezdu okouzlovala střípky
a perlami své erudice. Kro-
mě našich dětí s námi v au-
tobuse cestovala i skupina
žáků zdravotnické školy
z Klatov. Ukázali se být pří-
jemnými společníky a do-
brými kamarády. Za celý tý-
den neposkvrnila jediná ne-
shoda naše sdílené zážitky. 

Dlouhá cesta přes Ně-
mecko, Nizozemí a Belgii
nás zavedla až do francouz-
ského přístavu Calais, kde
jsme se nalodili na trajekt
Spirit of France a přeplavili
se přes kanál La Manche. Vál
silný protivítr a rozhoupané
moře si pohazovalo s velkou
lodí více, než je Středoevro-
panovi po vůli, takže zatím-
co staří mořští vlci se jen
spokojeně usmívali nad
hravostí vln, mnohý člen
naší výpravy nabral v obli-
čeji nezdravý odstín, a když
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Mořstí vlkové se prodírají rozbouřeným mořem k Albionu…
Ďjó, móře…
Zbytky normanské pevnosti v Hastingsu. A ten výhled na
moře!



se konečně z mlhy na obzo-
ru vynořily bílé útesy tajem-
ného Albionu, neznalo na-
dšení šťastných doberských
mořeplavců mezí. 

Na první zastávce jsme
vystoupili v staroslavném
městě Canterbury, které je
sídlem arcibiskupa a může
se chlubit krásnou katedrá-
lou, křivolakými středově-
kými uličkami, neopakova-
telnou historickou atmosfé-
rou a také muzeem přední-
ho básníka anglické litera-
tury Geoffrey Chaucera ne-
soucím jméno jeho mistrov-
ského díla The Canterbury
Tales neboli Canterburské
povídky. Do tohoto muzea
jsme s naší skupinou zavíta-
li a jako mávnutím kouzel-
ného proutku jsme se ocitli
v Anglii 14. století a pod ve-
dením samotného básníka
jsme se ve společnosti sr-
dečných hostinských, po-
tulných mnichů, vzneše-
ných rytířů a všudypřítom-
ných pobíhajících pašíků
vydali stejně jako v knize na
pouť k hrobu sv. Tomáše
Becketa. Děti si během pro-
hlídky muzea vyslechly pět
příběhů z Canterburských
povídek a přestože celý vý-
klad probíhal v angličtině,
dokázaly díky názornosti
obrazových a zvukových
efektů vždy porozumět ales-
poň hlavním myšlenkám.

Poté nás už čekal Has-
tings a ubytování v rodi-
nách. Děti byly pochopitel-
ně trochu nervózní a procvi-
čovaly si ještě v autobuse zá-
kladní konverzační fráze,
ale srdečnost a laskavá po-
vaha hostitelských rodin si
je brzy získala a svůj pobyt
v rodinách si každé dítko
maximálně užilo. Zvláště
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A teď jak z toho ven?
Už tomu chybí jen džin v láhvi a létající koberce…
Budovy Parlamentu. Nádhera!



možnost komunikovat v
každodenní angličtině se
pro ně stal nezapomenutel-
nou a důležitou zkušeností
na strastiplné cestě za
zvládnutím cizího jazyka.
Až na malé výjimky si všich-
ni pochvalovali i anglickou
kuchyni od typické teplé
snídaně až po kulinářské li-
bůstky a speciality jako na-
příklad Fish & Chips (treska
v těstíčku, hranolky se sla-
dovým octem a hromada la-
hodně upravené zeleniny). 

Samotný Hastings nám
vpravdě učaroval. Přístavní
městečko sevřené mezi ma-
jestátními útesy, roman-
tická silueta hastingského
hradu, výstavní viktoriánské nábřeží a zadumané anglické moře, z jehož šedomod-
rých vln k nám promlouvalo vědomí věků a v jehož nekonečném tepu pozbývaly
naše všední starosti svého významu, to vše mocně působilo na naše mladá a čistá
srdce. V Hastingsu jsme mimo jiné navštívili místní proslulé pašerácké jeskyně St
Clement’s Caves. Jedná se o rozsáhlý komplex podzemních slují, které v průběhu
staletí lidé rozšířili a používali jako úkryt pašovaného zboží nebo jako přírodní le-
tecký kryt při bombových náletech za 2. světové války. A protože Angličané věří, že
nejlépe si člověk historii zapamatuje, když si může všechno náležitě osahat, mohly
si děti užít celé řady interaktivních atrakcí. Vždyť kdo by nechtěl prožít dobrodruž-
ství v jeskyni, zvláště když si přitom může hrát na pašeráka a vést s ostatními lumpy
a podloudníky temné řeči u pinty neředěného ginu? Arrr! 

Město Hastings je ve světě proslulé i jako místo poslední bitvy posledního anglo-
saského krále Harolda Godwinsona roku 1066. V přilehlém městečku zvaném pří-
značně Battle (Bitva) může poutník zavzpomínat na tuto nejvýznamnější bitvu ang-
lických dějin a poučit se o událostech, které souvisely s poslední úspěšnou vojen-
skou invazí na britské ostrovy, a důsledcích vítězství normanského vévody Viléma
řečeného Dobyvatel (jeho dřívější přídomek z přirozeného studu raději zamlčíme).
Nesmírně nás mrzelo, že samotné muzeum bitvy mělo v den naší návštěvy z mi-
mořádných důvodů zavřeno, uspořádali jsme tedy alespoň na náměstí malou re-
konstrukci bitvy. Výborně nám posloužilo, že se výletu účastnily dvě školy, mohli
jsme si tak snadno rozdělit úlohy bojujících vojsk, zvláště když skromný autor
těchto řádek rozhodně prohlásil, že je králem Haroldem. Naši srdnatí anglosaští
(doberští) huskarlové tak vytvořili štítovou hradbu a za bojového pokřiku Ut! Ut! Ut!
očekávali první nápor normanských (klatovských) rytířů. Opět se však ukázalo, že
děti mají někdy více rozumu než dospělí, protože místo krvavého střetu byla obě
vojska stižena takovými záchvaty smíchu, že se raději v družném smíru rozešla do
útulných obchůdků se suvenýry. Téhož dne jsme také navštívili Leeds Castle, kte-
rému se přisuzuje, že je nejkrásnějším hradem světa a je úzce spjatý s tudorovskou
Anglií. V hradním areálu se nachází mj. i rozsáhlé bludiště. Když jsme se z něj ko-
nečně vymotali, raději jsme několikrát spočítali všechny děti, aby tam některé ne-
bloudilo dodnes.

Ve středu jsme si s našimi spolehlivými řidiči Rudou a Milanem vyjeli do nedale-
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kého Brightonu, který je oblíbeným letoviskem a lázeňským městečkem plným
úctyhodných budov a pozoruhodností, jejichž plný výčet přesahuje možnosti na-
šeho článku. Nemůžeme však nezmínit naši návštěvu v Royal Pavilionu, který dal
postavit extravagantní a excentrický Jiří IV. na počátku 19. století a který připomíná
palác z Pohádek tisíce a jedné noci. Jiří IV. miloval jídlo (a tehdejším portrétistům
dalo mnoho práce se s tímto faktem vypořádat), a proto není divu, že nejkrásnější
místností celého paláce je přepychová jídelna s dračím lustrem a na soudobé po-
měry supermoderně vybavenou přilehlou kuchyní. Než se ale tzv. princ regent ujedl
k smrti, dokázal vypravit palác svého srdce tolika nádhernými artefakty, že se pro
mnohé doberské objevitele stala prohlídka Royal Pavilionu jedním z vrcholů celého
podniku. 

Zanechme však Jiřího IV. jeho labužnickému mlaskání a postupme v naší kronice
až k poslednímu dni. Ano, čtvrtek se nesl ve znamení celodenního výletu do Lon-
dýna. Počasí nám přálo. Podmračenou oblohu a občasné přeháňky předešlých dní
vystřídalo slunce a modré nebe. Když jsme si konečně proklestili cestu rušnou lon-
dýnskou dopravou až k Temži, naše dychtivé zraky se upřely na jeden z nejslavněj-
ších symbolů Anglie a celé Británie. Westmisterský palác, označovaný také jako
Houses of Parliament, je sídlem Parlamentu Spojeného království a v jeho hodinové
věži slavný zvon Big Ben stále odbíjí jako obrazné srdce hrdého ostrovního národa.
Kontrast majestátního sídla středověkých králů a moderní technický zázrak obřího
vyhlídkového kola London Eye (Londýnské oko) na protějším břehu dobře vystihuje
podstatu Británie, která si váží své bohaté historie a zároveň je oběma nohama
v třetím tisíceletí, aniž by lehkovážně zapomínala na svou slavnou minulost. Proč
zmiňujeme London Eye? Protože jsme s dětmi na tento 135 metrů vysoký londýn-
ský div nastoupili a nechali se vyvézt k blankytné obloze. Jak vyjádřit slovem zážitek
letu (London Eye spadá pod britské aerolinie British Airways, pročež se neříká jízda,
nýbrž let) vysoko nad střechami Londýna? Řečeno s klasikem To se musí vidět, to
nejde takhle vyprávět. Spokojme se alespoň s tím, že podle posledních průzkumů
byl pro devět dětí z deseti let Londýnským okem největším zážitkem celého anglic-
kého týdne. 

Náš londýnský výlet pokračoval procházkou po Westminsteru a vládní čtvrti Whi-
tehall, kde jsme zabočili do krásného parku St James Park. Zde jsme obklopeni po-
vykujícím vodním ptactvem a věčně hladovými veverkami dali spočinout uonda-
ným údům a podívali se také na sídlo královny Buckinghamský palác. Naše prů-
vodkyně Radka přitom sypala z rukávu zajímavosti z života královské rodiny a v tu
chvíli mnohá romantická duše mezi námi litovala, že doma už krále nemáme. Pak
jsme došli na Trafalgarské náměstí, kde na 50 metrů vysokém sloupu stojí socha hr-
dinného admirála Nelsona, který v námořní bitvě u Trafalgaru překazil Napoleo-
novy plány na invazi do Anglie a sám v oné bitvě padl. Naše další kroky vedly na Lei-
cester Square a Piccadilly Circus, kde se dělají ty nejlepší cestovní nákupy. Dětí se
zmocnila nákupní horečka. Marně jim autor těchto řádek kladl na srdce starou slez-
skou moudrost, že když maju hlupi penize, maju kramaře odbyt, neboť sám pak ne-
šel příkladem a utratil za dárky notnou část svého kantorského platu, který však na-
štěstí jak známo je v našich krajích neobyčejně vysoký a záviděníhodný. 

Závěrečnou zastávkou v Londýně byla historická tržnice a náměstí Covent Gar-
den, kde se děti mohly obdivovat kouskům pouličních umělců a nasávat karneva-
lovou atmosféru tohoto jedinečného místa. Poslední libry byly položeny na oltář
veselé nálady a před námi byla už jen dlouhá cesta z Londýna opět přes kanál
a půlku evropského kontinentu až před naši milou školu. Dorazili jsme vyčerpaní,
ale šťastní, zase o něco moudřejší, odvážnější, dospělejší a s pevnou vírou, že na-
přesrok pojedeme zas. Bůh ochraňuj královnu! Mgr. Jan Lörinc
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Názory účastníků zájezdu do Anglie
„Na zájezdu se mi líbilo úplně všechno, překrásný Leeds Castle, Londýn a zajíma-

vosti o přístavních městech.“ — Klára Březinová, 7. B
„Nejvíc se mi líbil pobyt u rodin a komunikace s nimi. Londýn byl také úžasný. Zá-

žitek, který se jen tak nenaskytne. Ale nejlepší bylo stejně London Eye.“ — Kamila Žva-
ková, 7. A

„Nejvíc se mi líbilo ubytování v rodině a všechny ty hrady.“ — Daniel Saran, 9. A
„Celkový výlet byl skvělý, ale nejvíc jsem si užila plavbu trajektem.“ — Petra Car-

bolová, 8. B
„Hned po příjezdu do rodiny jsem pochopila, že jsme byli ubytováni u velice pří-

jemných lidí. Byli na nás velice milí, trpěliví, přívětiví a hodní. Skoro všemu jsem ro-
zuměla, myslela jsem, že to bude těžší J. Anglie je velice impozantní země se zvlášt-
ními druhy jídla. Kombinují slané, sladké, kyselé... Možná si můžete myslet, že to do-
hromady nemůže být moc dobré, ale zdání klame.“ — Tereza Hendrychová, 8. C

„Nejvíc mi chutnaly nudle s tomatovou omáčkou.“ — Margareta Baranová, 6. B
„V rodině to bylo super. S členy rodiny jsme si povídali a rozuměli si. Budou mi chy-

bět.“ — Kristýna Hrabcová, 7. A

1. místo ve věrnostním programu pro školy na portále
VeŠkole.cz

Naše škola je od roku 2011 Centrem interaktivní výuky. Od 17. 10. 2011 do 10. 1.
2012 se účastnila věrnostního programu na portále VeŠkole. Tento portál je zamě-
řen na podporu interaktivní výuky a slouží pedagogům z celé republiky. Cílemvěr-
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nostního programu bylo nahrávání digitálních učebních materiálů ve formátu
SMART Notebook. Tyto digitální učební materiály již třetím rokem vytváří naši pe-
dagogové.Každý digitální učební materiál byl ohodnocen známkou a byl mu přidě-
len bod. 

Po celou dobu trvání programu se body načítaly a nakonec jsme po vyhodnocení
obdrželi 1. místo ze všech zúčastněných škol. Získali jsme celkem 381,5 bodů, 2.
škola v pořadí obdržela 190 bodů.Naše výukové materiály byly ohodnoceny jako
kvalitní a interaktivní. 

Získané body jsme proměnili na dárky, například interaktivní učebnice, cvičeb-
nice a jako bonusový dárek jsme získali notebook HP Compaq 635.

Výukové materiály jsou ke stažení na portále: www.zsdobra.cz a www.veskole.cz. 
Mgr. Michaela Kuboňová, koordinátorka ICT

Recitační přehlídka
Dne 22. 2. 2012 se na 1.stupni ZŠ v Dobré uskutečnilo obvodní kolo recitační pře-

hlídky. Zúčastnilo se jej šest škol a soutěžilo se ve třech kategoriích. V 0.kategorii si
prvňáci zkoušeli první krůčky na prknech, která znamenají svět, 1.kategoriebyla ur-
čena pro žákydruhých a třetích tříd, ve 2.kategorii se předvedli žáci čtvrtých a pá-
tých tříd. 

V každé kategorii byli vybráni dva nejlepší recitátoři, kteří byli odměněni nejen
potleskem, ale i diplomem a pěknou cenou. Mezi výherce se dostala i žákyně naší
školy Simona Budinská z 2.A. Vítězní recitátoři z 1. a 2. kategorie mají možnost zís-
kat další vavřiny v okresním kolerecitační přehlídky, které se koná v úterý 6. března
2012 ve Frýdku–Místku. Všem účastníkům moc děkujeme, vítězůmblahopřejeme
a držíme palce v okresním kole. Mgr. Markéta Turoňová

ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ
ŠKOLIČKY „BAREVNÝ SVĚT“

Ani v předjarním období se děti naší
MŠ určitě nenudily, o čemž svědčí násle-
dující akce.

Výlet naší MŠ do JOJO parku
v Ostravě–Zábřehu

Koncem měsíce února se děti naší MŠ
spolu s paní učitelkami vydaly na výlet do
Ostravy–Zábřehu, kde navštívily JOJO-
park, který je největším zábavním cent-
rem pro děti v našem kraji.

Děti se nejvíce vyřádily v prolézacím
labyrintu s překážkami různé obtížnosti,
který byl plný pestrobarevných míčků.

V herně byly dětem k dispozici nafuko-
vací skákací hrad, barevné domečky,
skluzavky s bazénky a míčky, odrážedla,
šlapací káry a spousta dalších atrakcí.

Děti měly možnost posvačit ve vybra-
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ném prostoru, paní učitelky
dbaly na dodržování pitné-
ho režimu.

Děti si tak užily báječné
dopoledne plné her, zábavy
a společného dovádění, zá-
roveň děti bezpečně rozvíje-
ly své pohybové schopnosti
a dovednosti.

Velký dík a zvláštní podě-
kování patří rodičům Svie-
ženým za skvělý nápad
a sponzorování autobusové
dopravy na tuto akci.

Lyžařská školička
Začátkem měsíce března

se děti naší MŠ, jejichž rodi-
če projevili zájem, jely učit
lyžovat se sluníčkem do SKI
areálu Bílá.

Lyžování probíhalo od
pondělka do pátku dvě ho-
diny denně.

Náplní kurzu byla skupi-
nová výuka lyžování přizpů-
sobená dětem předškolního
věku, děti byly rozděleny do
malých skupinek dle úrovně
svých lyžařských dovednos-
tí. 
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Výuka probíhala v dět-
ském lyžařském parku se
dvěma pojízdnými koberci,
lanovým a talířovým vlekem
a kolotočem na sněhu.

Děti si osvojily základní
lyžařské dovednosti formou
zábavných her na sněhu.

V pátek byl kurz zakončen
závody, po nichž všechny
děti obdržely za odměnu
medaili i sladké potěšení,
které si určitě všechny děti
za svou snahu a píli zaslou-
žily.

Schůzka
Koncem ledna přišel s po-

zvánkami na schůzku na
obecním úřadě pan správce
Sýkora. Konala se 8. února
2012 v 9.00 hodin ráno. Po-
zvalo nás vedení obce Dob-
rá.

Z domu Dobrá č. p. 39,
který je již celý obsazený, až
na Letkovy, přišla dcera.

Přivítal nás pan starosta
Ing. Jiří Carbol a dal slovo
panu správci Sýkorovi. Také
se zúčastnil pan místosta-
rosta Mgr. Milan Stypka.
Projednávaly se práva a po-
vinnosti obyvatel v senior-
ském domě, úklid v domě,
sklepě a na zahradě, zamykání hlavního vchodu do domu, také věci v garáži
a sklepě. Taková schůze se konala poprvé, což nájemníci ocenili, kteří tu bydlí již
delší dobu. Děkujeme.

Letošní zima nás trošku zaskočila.
Na teploměru –22 °C mrazu naměřila.
Doma v teploučku jsme seděli a do okna hleděli.
Až ta zima pomine, to nám bude jemine.
Stromy budou pukati, až se všechno prozlatí.
Včelky budou venku bzučet,
Až nám bude v hlavě hučet.
Na procházku budeme chodit,
Pejska budeme sebou vodit. To nám bude hej.

Nájemníci bytového domu Dobrá č. 39 — Hamerníková, Czyžová, Janecký,
Krestová, Havlásek, Havlásková, Letko, Letková.

Oslavu svátku maminek, babiček a dalších dam a paní vždy
svým milým vystoupením doprovodí ti nejmenší. Ne jinak
tomu bylo i letos.

Mezinárodní den žen 2012: maminkám a babičkám k jejich
svátku zahráli a zazpívali také mladí pánové.



21

Poděkování
Sdružení dobrovolných hasičů v Horních Domaslavicích srdečně děkuje paní

Slávce Polákové za poskytnutí sponzorského daru na Hasičský ples v Horních Do-
maslavicích. Za SDH Helena Klimentová, starostka sboru

OZNÁMENÍ Frýdecké skládky, a.s., 

SVOZ PNEUMATIK proběhne dne 24. dubna 2012.

Občané mohou pneumatiky svážet za budovu Obecního úřadu Dobrá do pondělí
23. dubna 2012 včetně.

Turnaj ve „šprtci“: 18.
února — sál — Naše
obec se postupně stává
oblíbeným místem pro
stolní hokejisty z celé
České republiky. Také
letos zavítali na turnaj
do Dobré borci i z
velmi vzdálených míst.

Bez puku se tento sport
hrát nedá...našli jej na-
konec pánové? Zleva:
Láďa Hájek, Libor Ml-
čák, Pepa Svoboda.
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MVDr. Jiří Karásek, 1. veterinární klinika, Sadová 1158, 738 01 Frýdek–Místek
tel.: 558 638 260 

POZVÁNKA
Dovolujeme si vás pozvat na očkování psů proti vzteklině, které se bude v Dobré

konat v sobotu dne 14. 4. 2012 na těchto místech: 

Před Obecním úřadem 8.00—8.30 hod.
Kamenec u mostu 8.40—8.50 hod.
U Bistra směr Pazderná 9.00—9.10 hod.

Očkování má platnost dva roky. Povinnost se vztahuje na psy vakcinované napo-
sledy v roce 2010. Cena za činí 150 Kč a je splatná ihned při očkování. Každý pes ob-
drží potvrzení do očkovacího průkazu a evidenční známku. Zajistěte prosím do-
provod, který je schopen udržet psa při zákroku. Neposílejte se psy nezletilé děti
a nezapomeňte očkovací průkaz.

Při vakcinaci bude možno zakoupit tablety na odčervení a přípravky proti ble-
chám a klíšťatům. Pokud máte zájem o společnou vakcinaci vztekliny a infekčních
nemocí, je nutno tuto skutečnost nahlásit telefonicky na č. 558 638 260.

Srdečně vás zve tým pracovníků 1. veterinární kliniky ve Frýdku–Místku.

Restaurace C Y K L O B A R
739 51 Dobrá, č.p. 957, tel. 720 541 140, www.cyklobar.cz

Pondělí—čtvrtek: 11—22 hod.
pátek—sobota: 11—24 hod.

neděle: 11—21 hod.

Zveme všechny na 5. ročník tradiční akce

Jaro ve stodole
v sobotu 24. března 2012 od 11.00 do 17.00 hod

Jarní dekorace a vazby, zahradní a dárková keramika, prodej sazenic,
ukázky ruční práce: perníčky, výšivky, výrobky z kůže a drátované výrobky

s předváděním starého řemesla. 

Pro mlsné jazýčky medovina, ochutnávky a prodej sýrů a uzených specialit,
domácí bramboráky

V příjemném prostředí restaurace speciální menu!

Atmosféru vykouzlí housle a harmonika Ládi a Milana

PŘIJĎTE SI PRO JARNÍ NÁLADU!

Aktuální informace na www.cyklobar.cz
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Maminky, potřebujete se vrátit do práce?
Máme pro vás připravenou přednášku na téma: Návrat na trh práce po rodičov-

ské dovolené. Profesionál vám poradí: jak si vybírat práci, jaké mít požadavky, nao-
pak co je třeba nabídnout, v jakém stylu napsat životopis atd. Na Úřadu práce vám
neporadí, využijte této přednášky.

Zveme vás 12. 4. 2012 v 17.00 hod. do víceúčelového sálu ZŠ Dobrá 
Sociální komise

Pozvánka
Dne 30. dubna se bude konat tradiční Pálení čarodějnic. Zveme všechny čaro-

dějnice, jejich pomocníky, příbuzné a kamarády. TJ Sokol Dobrá

Změna ordinační doby – Dětské středisko Dobrá, MUDr. Iva Kučerová
23. 3. 2012 pátek 7.30—9.00 hodin

LM OBUV, Dobrá č. 540 a JR OBUV, Dobrá č. 540
vás zvou k výhodnému nákupu slevněného zboží

(u vybraných druhů až o 50 %)
v souvislosti s odkoupením prodejny novou majitelkou. 

AUTOŠKOLA JISKRA
Jiří Kreuziger nabízí výuku a výcvik 

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

Provozní doba: pondělí a středa od 14.45 do 16.15 hodin.
Tel. č. 603 442 920, 608 122 522

Chystáte se rekonstruovat nebo stavět rodinný dům,
případně koupit byt?

Potřebujete poradit a nevíte kde se obrátit?
Nabízím vyřízení hypotéky a hypoúvěru zdarma s výhodným úročením včetně
kompletního servisu v oblasti vašich financí — stavební spoření, investiční a ži-

votní pojištění Vital , penzijní připojištěni PF KB , pojištění nemovitosti ALLIANZ
, pojištění domácnosti ALLIANZ. Zařízení běžného účtu za nadstandartních

podmínek, spotřebitelského úvěru , kreditní karty v KB. 
Možnost vyřízení autoúvěru ESSOX se zákonným a havarijním pojištěním za

zvýhodněných podmínek. 

Bc. Dana Hárendarčíková, mobil: 724 070 197, e–mail:
dana.harendarcikova@mpss.cz

Rodinný finanční poradce Email: danaharenda@email.cz

NNNNaaaabbbb íííí ddddkkkkyyyy
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Fa BAROSTAV, s. r.o., Havířov — Živoříce, nabízí

PLOTY
Provedeme pletivové, dřevěné, zděné oplocení vašeho pozemku.

Brány, branky. Kvalitně a levně. Tel.: 736 677 631

FASÁDY A ZATEPLENÍ
Opravy, nátěry, zateplení fasády vašeho domu od certifikované firmy.

Kvalitně a levně. Tel.: 736 677 631

ZÁMKOVÁ DLAŽBA
Příjezdové a přístupové cesty k vašemu domu.

Kvalitně a levně od certifikované firmy. Tel.: 736 677 631.

Stanislav Dužík nabízí tyto služby:
Malování + úklid, opravy a nátěry fasád, montáž sádrokartonu,

realizaci koupelen, tapetování, rekonstrukce interiéru

Stanislav Dužík, Novodvorská 3052, 738 01 Frýdek–Místek 
Tel: 608 974 087 

e–mail: info@duzik.cz, www.duzik.cz
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Stanislav NYTRA
autorizovaný technik
pro pozemní stavby

N A B Í Z Í

◆ 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
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✜ 4×× tenisový kurt
✜ 2×× volejbalový kurt
✜ tenisová škola
✜ pořádání turnajů
✜ měsíční slosování
✜ o ceny 
✜ ubytování
✜ whirlpool
✜ dětské hřiště

Objednávky: 725 505 205

Dne 1. 4. 2012 vás srdečně zveme na oficiální zahájení
letošní sezóny

Sportovní areál se nachází v katastru obce Dobrá
na cyklostezce v blízkosti VÚHŽ.

Otevřeno: pondělí—neděle od 9.00 do 19.00 hod.

www.sportrelaxdobra.cz

AKCE DUBEN
SLEVA 20%

Při zakoupení
10 h

bodové permanentky
do 30. 4. 2012

cena pouze

720,—
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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. dubna 2012. Zpravodaj je na webových stránkách v plnobarevném provedení.

OBECNÍ ÚŘAD DOBRÁ — TELEFONNÍ SEZNAM

558 412 300 Ing. Jiří Carbol, starosta

558 412 301 Mgr. Milan Stypka, místostarosta

558 412 308 Lenka Hlistová, vedoucí správního odboru

558 412 311 Marcela Krestová, referent správního odboru,

sekretariát, podatelna, ověřování

558 412 307 Radka Mohylová, referent správního odboru,

matrika, ohlašovna, ověřování,

objednávky služeb

558 412 305 Marcela Kolková, vedoucí finančního odboru,

účetní

558 412 306 Jana Kolářová, referent finančního odboru,

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, samostatný referent — správce

————————————

558 412 313 TEXTIL Marcela Dužíková


