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Slovo starosty
Vážení občané,

ve středu 16. května navštívil naši obec 
významný host, kterým nebyl nikdo jiný než 
velvyslanec Korejské republiky pan Gabriel 
OH, s doprovodem konzula Yoon Jong Suk. 
Předmětem jednání na obecním úřadě byla 
diskuse o rozvoji automobilového závodu 
HYUNDAI, který navyšuje intenzitu zatíže-
ní naší obce silniční i železniční dopravou. 
Na závěr jsme se rozešli s přáním, aby další 
rozvoj průmyslové zóny nebyl pro naše ob-
čany jen zátěží, ale také například možností 
získat pracovní uplatnění.

Jak jsme vás již informovali, změna škol-
ského zákona zavedla nové pravidlo, kterým 
je jmenování ředitelů škol na dobu určitou 
6 let, což se dotklo i naší základní školy. 
Na základě vyhlášeného konkursního řízení 
se přihlásilo celkem deset uchazečů, kteří
absolvovali dvoukolové výběrové řízení. Kon-
kursní komise pak sestavila pořadí kandi-
dátů, které předložila k posouzení členům 
obecní rady. Rada obce rozhodla vybrat na 
funkci ředitelky uchazečku, která byla dopo-
ručena na prvním místě, paní Mgr. Radku 
Otipkovou. Nová ředitelka Základní školy 
Dobrá se své funkce ujme 1. srpna 2012.

Další organizací, která změní vedoucího 
pracovníka je Místní knihovna Dobrá. Paní 
ředitelka Dagmar Španihelová nám před 
měsícem oznámila, že odchází do řádného 
důchodu koncem června. Z tohoto důvo-
du jsme vyhlásili výběrové řízení na místo 
ředitele/ky této příspěvkové organizace. In-
formaci o konkursu jsme posléze rozeslali 
i na okolní obce a města. Zájemci se mohou
hlásit do 2. července 2012 do 12 hodin. 

Požadavky na uchazeče a podmínky 
přihlášky naleznete na naší webové stránce 
www.dobra.cz.  

Jistě neuniklo vaší pozornosti, že na 
pomníku před obecním úřadem se objevila
nová busta presidenta T. G. Masaryka. 
Důvodem k této změně byl neobyčejný van-
dalismus, kdy někdo v čase velikonočních 
svátků původní bronzovou sochu odcizil. 
Pátrání Policie České republiky bylo tento-
krát neúspěšné a po dvou měsících byl pří-
pad odložen. Proto jsme se rozhodli koupit 
sochu novou, tentokráte z umělého kamene. 
Instalaci nové busty provedli sponzorsky 
dva kameníci, pan Karel Ševčík se synem, 
kterým tímto ještě jednou děkujeme.

Podobně jako jiné obce se snažíme hle-
dat rezervy v nákladech a běžné spotřebě 
energií. Zdařilým krokem na této cestě je 
snížení ceny služeb za dodávku elektrické 
energie prostřednictvím elektronické aukce
o celkem 94 310 korun ročně. Úspora ve výši 
26,20 % je pro nás příjemným výsledkem
několikaměsíční práce. Novým dodavatelem
elektrické energie pro obecní úřad, základ-
ní a mateřskou školu, se stala společnost 
Centropol Energy, a.s. se sídlem v Ústí nad 
Labem. Komplexní služby pro obec zajistila
společnost „eCentre“ z Ostravy, která je 
považována za odborníka na řešení elektro-
nizace veřejných zakázek. 

Za několik málo dnů začnou našim ško-
lákům zasloužené prázdniny a dospělým 
sezona dovolených. Dovolte, abych všem 
popřál krásné a slunečné léto a mnoho 
hezkých prázdninových zážitků.

Ing. Jiří Carbol, starosta obce
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Odpadové hospodářství
– informace pro podnikatele

Právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání musí jako původci odpadu, 
který vyprodukují při své podnikatelské činnosti, nakládat s tímto odpadem výhradně v souladu 
s příslušnými právními předpisy – zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, v platném znění, 
a doprovodné vyhlášky k zákonu o odpadech.

Původce odpadu může své povinnosti splnit několika způsoby:

1. Původce si zajistí odstranění vzniklých odpadů nebo využití separovaných odpadů
  prostřednictvím oprávněné osoby, kterou si sám vybere a s níž uzavře smlouvu 
 (např. prostřednictvím Frýdecké skládky, a.s.)

Pokud původce při své činnosti produkuje odpad podobný komunálnímu (tj. jakýkoliv
komunální odpad vznikající při nevýrobní činnosti, např. obaly od svačin, použité obaly
apod.) může na základě smlouvy s obcí využít systému zavedeného obcí pro nakládání 
s komunálním odpadem. Smlouva musí být písemná a musí obsahovat vždy výši sjednané 
ceny za tuto službu. V případě, že původce odpadu má pronajatý nebytový prostor v domě, 
může vlastník nemovitosti napomoci původci odpadu tím, že se v nájemní smlouvě zaváže 
zajistit pro původce odpadu svozovou fi rmu (oprávněnou osobu). Zajistí mu prostřednic-
tvím svozové fi rmy a sběrné nádoby na podnikatelský komunální odpad (směsný), případně 
na vytříděné složky (papír, plasty, sklo aj.). Za likvidaci takovéhoto odpadu přefakturuje 
vlastník nemovitosti částku požadovanou svozovou fi rmou původci odpadu. Tento způsob 
se uplatňuje především u pronajímání kancelářských prostor, kde vznikají podobné odpady 
jako od obyvatel domu. 

Z výše uvedeného vyplývá, že živnostenské odpady nelze automaticky odkládat do sběr-
ných nádob (popelnic) náležících k bytovému objektu, ve kterém původce provozuje svou 
podnikatelskou činnost. Stejně tak není možné pro odkládání podnikatelského odpadu vy-
užívat sběrné nádoby na tříděný nebo velkoobjemový odpad, které jsou rozmístěné na úze-
mí obce a slouží výhradně občanům města (fyzickým osobám). Využívání výše uvedených 
sběrných nádob pro odkládání odpadu z podnikání je možné pouze na základě podmí-
nek stanovených ve smlouvě uzavřené s obcí. Stanovená cena za zapojení do systému 
odpadového hospodářství v obci Dobrá pro podnikatelské subjekty činí 1700,- Kč.

Mezi hlavní povinnosti původců odpadu dle § 16 zák. č. 185/2001Sb. o odpadech patří:

1. Odpady třídit podle jednotlivých druhů a kategorií a odděleně je shromažďovat 
2. Zajistit přednostně využití odpadu před jeho odstraněním. 
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3. Zajistit odpady před znehodnocením, odcizením nebo únikem 
4. Vyprodukované odpady předat pouze do vlastnictví osoby oprávněné k převzetí

 odpadu dle zákona o odpadech. 
5. Nakládat s nebezpečnými odpady výhradně se souhlasem orgánu státní správy 

 (Magistrát města Frýdku-Místku). 
6. Vést průběžnou evidenci vyprodukovaných odpadů

Pokud původce poruší některou ze svých povinností, vystavuje se nebezpečí postihu ze 
strany oprávněných kontrolních orgánů dle § 66 zákona o odpadech:

1. Pokutu do výše 300 000 Kč může uložit obecní úřad fyzické osobě oprávněné 
 k podnikání nebo právnické osobě, která využívá systému zavedeného obcí pro 
 nakládání s komunálním odpadem bez písemné smlouvy s touto obcí nebo která 
 nemá zajištěno využití nebo odstraňování odpadů v souladu s tímto zákonem.

2. Příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností může uložit pokutu do výše 
 1 000 000 Kč.

3. Česká inspekce životního prostředí může uložit pokutu až do výše 50 000 000 Kč.

Proto upozorňujeme: Každý podnikatel smí své odpady odevzdávat jen osobám 
oprávněným k nakládání s nimi a kdykoliv při kontrole oprávněnými orgány musí 
prokázat, jakým způsobem se svými odpady nakládá (např. předložit smlouvu s opráv-
něnou osobou a doklady o jejím pravidelném využívání nebo předložit smlouvu s obcí 
či pronajímatelem nemovitosti).

Možnost užívání sběrného dvora provozovaného 
spol. Frýdecká skládka, a.s. občany naší obce

Překáží Vám doma věci, které nepatří do nádoby na směsný komunální odpad a Vy 
nevíte kam s nimi? Nechcete čekat na mobilní svozy objemných a nebezpečných od-
padů? Nabízíme Vám kvalitnější službu v odpadovém hospodářství prostřednictvím 
sběrných dvorů.

Od 1. 7. 2012 mohou občané obce Dobrá po předložení průkazu totožnosti celoročně 
zdarma využít níže uvedené sběrný dvůr provozovaný spol. Frýdecká skládka, a.s.:
Sběrný dvůr „Slezská“ ve Frýdku-Místku (ul. J. Čapka, kousek od hypermarketu 
Interspar, přesněji v bývalém areálu stavebnin „BETA“).

Sběrný dvůr bude tvořit nedílnou součást systému nakládání s komunálním odpadem 
na území obce Dobrá. Občané zde mohou odložit níže uvedené objemné, nebezpečné odpady
a zpětně odebírané zařízení a výrobky:
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Objemné odpady:
skříně, ostatní nábytek, koberce, matrace apod.

Nebezpečné odpady a ostatní odpady:
mazací a motorové oleje, olejové fi ltry, zbytky barev, laků, ředidel, autobaterie

a monočlánky, použité obaly od postřiků a jiné chemikálie, prošlé a nepotřebné léky,
nekompletní  televizory, obrazovky,  monitory,  počítače, lednice, mrazničky, zářivky, 

výbojky a ostatní odp.

Zpětný odběr elektrozařízení a výrobků: 
pouze kompletní – nerozebrané (!)

lednice, mrazničky, sporáky, pračky, mikrovlnné trouby, fritovací hrnce, vařiče, myčky 
nádobí, vysavače, žehličky, váhy, zářivky, výbojky, monitory, tiskárny, televizory, rádia, 

videorekordéry, telefony a ostatní domácí spotřebiče

Provozní doba sběrných dvorů:
PO – PÁ:   8.00 -18.00  hod.,     SO:   8.00 -14.00  hod.

Po předložení průkazu totožnosti budou výše uvedené odpady a zpětně odebírané výrobky 
zváženy a zaevidována fyzická osoba (občan), která odpad předává.

Upozornění:
Stavební odpady a pneumatiky, které nejsou komunálním odpadem nebudou

na sběrných dvorech odebírány.

Vážení spoluobčané, vzhledem k tomu, že termín zahájení výstavby a následného provo-
zu sběrného dvora v katastru naší obce dosud není znám, rozhodli jsme se nabídnout vám 
možnost zbavit se přebytků ze svých zahrad a tyto umístit do velkoobjemového kontejneru 

(viz foto). Bude se jednat o pilotní akci 
- její výsledek napomůže kvalitnějšímu 
rozhodnutí, jak postupovat v nejbližší 
budoucnosti. Bude-li zájem očekáva-
ný, jistě se počet míst navýší. V níže 
uvedeném textu se dozvíte všechny 
potřebné informace.
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Zajištění sběru biologicky
rozložitelných odpadů

Nově nabízíme občanům možnost sběru biologicky rozložitelných odpadů. Sběr bude 
zajištěn přistavením velkoobjemového kontejneru na stanoviště „Za obecním úřadem“ 
(u garáže):

Přistavení kontejneru:  v pátek dne 13. 7. 2012 do 14:00 hod.
Odvoz kontejneru:  v pondělí dne 16. 7. 2012 do 14:00 hod.

Kontejner bude označen cedulí „Určeno ke sběru biologicky rozložitelných odpadů“ 
včetně informací, co lze do kontejneru odložit:

 

Prosíme občany, aby do kontejneru odkládali pouze kompostovatelné odpady dle uvede-
ných pokynů. V případě, že bude biologicky rozložitelný odpad znečištěn nežádoucími od-
pady např. objemnými, nebezpečnými odpady apod. nebude Frýdecká skládka, a.s. schopna 
tento odpad využít, ale bude nutno jej odstranit uložením na skládce.

Poděkování za textovou předlohu předcházejících článků patří paní Pavlíně Blahutové, 
pracovnici Frýdecké skládky, a.s.     

Likvidace černých skládek u řeky Morávky

Na základě stížností občanů o množících se skládkách komunálního odpadu na břehu 
řeky Morávky se obec rozhodla konat. Nejednalo se o divoké skládky založené před krátkým 
časem, spíše lidé toto území využívali po mnoho let z jediného důvodu - aby se zbavili všeho 
nepotřebného, mnohdy i velmi nebezpečného. Sami si jistě dokážete představit, jakou hrůzu 
postupně objevovali pracovníci fi rmy pana Antona Lišky, když na skládku odváželi jedno 
plné auto za druhým. A bylo jich požehnaně!

NEVHAZUJTE!!!      
-  větve z ořezu stromů a keřů
-  odpady živočišného původu
-  tekuté nebo kašovité odpady
-  odpady v obalech
-  stavební odpady
-  jiné odpady (sklo, plasty, kovy apod.)

UKLÁDEJTE 
-  trávu, seno
-  listí, jehličí
-  zbytky ovoce a zeleniny
-  piliny
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Tradiční folklorní festival - Ochodnica 2012

Po provedení skrývky začal odvoz komunálního odpadu, suti z rodinných domů, pneu-
matik, autobaterií, zbytků televizorů, ledniček, následoval prořez náletových dřevin, štěp-
kování, návoz zeminy a konečná úprava terénu. Podobným způsobem byl také upraven 
pozemek (louka), který sousedí s areálem TJ SOKOL Dobrá. Rovněž zde byly zlikvidovány
náletové dřeviny, shrnuta zemina. Pozůstatky podnikatelské činnosti související s kůrou 
i dřevem skončily na skládce taktéž. Pozemek bude nyní sloužit k hospodářským účelům.

Na místě nejčastějších cílů těch nepoučených i nepoučitelných občanů, tedy na místě, 
kde by se mohly skládky opět začít tvořit, byly umístěny cedule „Zákaz sypání komunál-
ního odpadu“. Předpokládáme, že občané, kteří si dosud nevšimli, že jimi zavážené území 
doznalo poměrně značných změn k lepšímu, si snad přečtou ony varovné cedule. A ničit je 
nemusejí – jsou z plastu!

Chtěli bychom tímto apelovat na všechny občany, aby chránili životní prostředí, prostředí,
v němž žijeme my a žít budou i naši potomci. Navádět vás k tomu, abyste sledovali, nebo 
snad dokumentovali „nový závoz“ lokality mezi Kačabarem a areálem na Spartě, nechceme. 
Na vyčištěném a upraveném území se černá skládka nerodí lehce. Všechno je vidět. Každý 
je vidět!

Poděkování patří zmíněné fi rmě pana Antona Lišky i panu správci obecního majetku 
panu Bohuslavu Sikorovi.

Milan Stypka

Před několika dny byli osloveni před-
sedové a vedoucí všech komisí i ostatních 
zájmových složek, klubů i skupin s tím, aby 
využili možnosti „být u toho“ a zjistili zájem 
svých kolegů. Děkuji jim za projevenou ak-
tivitu i dodržení termínu. Poté bylo zjiště-
no, že ještě několik míst v autobuse zůstává 
volných. Proto srdečně zvu ty z vás, kteří 
nejste „organizováni“ a přesto byste se rádi 
zúčastnili, abyste kontaktovali obec a svůj 
zájem projevili.

Můžete tak učinit osobně nebo
telefonicky na čísle 558 412 311
(podatelna) nebo prostřednictvím
mailu místostarosta@dobra.cz.

Stalo se již dobrým zvykem zapsat si do 
prázdninového kalendáře návštěvu zajíma-
vé akce u našich slovenských přátel. Také 
letos se v Ochodnici koná tradiční festival 
folkloru a slovenský partner opětovně zve 
naše občany, kteří mají zájem shlédnout 
originální vystoupení plná zpěvu, tance, 
hudby, slovesného umění – to vše v podání
amatérských i profesionálních souborů. 
Můžete se těšit na „zvykoslovná scénická 
folklorní pásma“ v rámci hlavního nedělního
programu a na podvečerní koncert skupiny 
Dršliak. Jedná se 35.ročník této velkolepé 
kulturní akce a podle dosud zjištěných in-
formací se bude chtít celá obec Ochodnica 
vytáhnout nejen na poli kulturním, ale urči-
tě i v oblasti gastronomické.

    



6/2012

-  7  -

 Jsme rádi, že projevujete zájem přesvědčit se na vlastní oči o tom, jak probíhá sériová 
výroba automobilů značky Hyundai. Přestože měli naši občané již v minulosti několikrát 
možnost „nakouknout pod pokličku“ a projít si některé haly v doprovodu zkušeného pra-
covníka, je zřejmé, že jsou zde i další, kteří by se rádi s průběhem celé produkce vozů sezná-
mili.

Aktuální seznam účastníků exkurze čítá přes třicet jmen, proto dalším zájemcům 
doporučuji, aby se urychleně nahlásili telefonicky – 558 412 311 (podatelna) nebo na email 
místostarosta@dobra.cz  -  termín exkurze :

11. červenec 2012 - odjezd autobusu z parkoviště před OÚ Dobrá ve 12,40 hodin  
(Délka exkurze – cca 2 hodiny, včetně úvodního výkladu v sále.) 

       Jste srdečně zváni a vezměte s sebou i starší děti! 
Milan Stypka

A kdy se zájezd uskuteční?

V neděli 8. července 2012 – odjezd je naplánován na 12.30 hodin z parkoviště
před budovou obecního úřadu. Odjezd z Ochodnice bude kolem 20. hodiny a zpět v Dobré 
budou všichni účastníci ještě za světla. Srdečně zve vedení obcí Ochodnica a Dobrá!

Exkurze do Hyundai Motor Manufacturing 
Czech v Nošovicích

Upozornění občanům
POPLATEK ZA ODPADY JE MOŽNO UHRADIT

 V PRŮBĚHU ROKU, NEJPOZDĚJI VŠAK DO KONCE SRPNA 2012

Poplatek za odpady – sazba poplatku pro fyzickou osobu činí 440 Kč
  Děti do 15 let včetně – ve výši 50 % sazby
  Občané od 80 let věku včetně – ve výši 50 % sazby

  Číslo účtu: 168 197 5309/0800
  VS: 1337 + čp
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Vítání občánků

Informace držitelům průkazu ZTP a ZTP/P 
k parkovacím průkazům

V sobotu 19. 05. 2012 jsme přivítali 
v obřadní síni zdejšího obecního úřadu  naše 
nejmenší za nové občánky  obce Dobrá. Se 
svými šťastnými rodiči se k obřadu dostavilo
7 chlapců a 3 děvčata. Obec Dobrá věnovala 
dětem dárkový balíček, který poskytla Poš-
tovní spořitelna, mamince kytičku a ostat-
ním příjemně strávenou chvilku. Všem 
maličkým přejeme do života hodně zdraví, 
štěstí, radosti a hlavně trpělivé rodiče.

Vážení občané,

v souvislosti s přibývajícími stížnostmi občanů obce na nedostatečnou péči o travní 
porosty na některých soukromých pozemcích,  si  dovolujeme opětovně požádat vlastníky 
pozemků, aby  dbali na pravidelnou údržbu svých pozemků, kosení trávy, likvidaci plevele
a odstraňování travní hmoty, tak aby nedocházelo k zaplevelování sousedních pozemků 
a tím přispěli  ke klidnému soužití občanů naší obce.

Právní poradna
pro občany obce Dobrá se uskuteční vždy první středu v měsíci, tj. 4.7.2012, 1.8.2012, 

5.9.2012, vždy od 16 hodin v budově Obecního úřadu Dobrá, 2. poschodí, zasedací 
místnost č. 21 – bývalé foto.

dosavadní označení do automobilu
se symbolem invalidního vozíku

nová parkovací karta pro osobu těžce 
zdravotně postiženou
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stále více se rozmáhající jízda motoro-
vými vozidly, převážně terénními motocykly 
a čtyřkolkami ve volné přírodě, nejenže po-
škozuje přírodu jako takovou (ničí porosty, 
ruší zvěř, devastuje půdu, aj.), ale i obtěžuje 
občany nadměrným hlukem a nezřídka 
dochází i k přímému ohrožení pěších ob-
čanů a turistů. Rovněž je tímto jednáním 
neoprávněně zasahováno do vlastnického 
práva občanů.

Vážení spoluobčané,

Magistrát města Frýdku-Místku upozorňuje, že pro osoby se zdravotním posti-
žením byl v roce 2011 zaveden nový druh parkovacího průkazu, který nahrazuje 
dosavadní označení O1 se symbolem invalidního vozíku. Držitelé těchto označení 
je mohou používat pouze do ukončení jejich platnosti, tedy do 31. prosince 2012!!!

Proto je nutné provést výměnu včas. K datu 31. 5. 2012 je zatím vydaných pouze 
600 nových parkovacích průkazů. Stále je tedy potřeba přibližně za stejné časové 
období vyměnit ještě kolem 2400 původních označení. V současné době je možno 
si potřebnou výměnu vyřídit bez čekání. K závěru roku lze předpokládat, že se vyři-
zování parkovacích průkazů nepříjemně protáhne. Můžete se ocitnout ve frontách 
s velmi dlouhou čekací dobou!

Jaké doklady je nutné mít s sebou?

- občanský průkaz
- průkaz mimořádných výhod (ZTP, ZTP/P)
- 1 ks aktuální fotografi e 35 x 45 mm
- původní označení motorového
   vozidla (vozíček v modrém poli)
- rodný list zdravotně postiženého dítěte 
   (jestliže vyřizuje zákonný zástupce)
- listinu opatrovníka nebo usnesení
   o ustanovení opatrovníka
   (pokud je ustanoven opatrovník)
- přítomnost zmocněnce za osobu,
   která není schopna podpisu + lékařské
   potvrzení o této skutečnosti

Kde se výměna provádí?

Magistrát města Frýdku-Místku
odbor sociální péče
oddělení terénní práce
s nezaměstnanými a rodinou
Palackého 115
738 22 Frýdek-Místek

Tel.: 558 609 690, 558 609 606
úřední hodiny:
Po, St 08:00 – 17:00
Čt 13:00 – 15:00

Jelikož nám, představitelům obcí sdru-
žených v mikroregionu Sdružení obcí po-
vodí Morávky není tento stav lhostejný, 
bylo svoláno společné jednání starostů obcí, 
zástupců mysliveckých sdružení, orgánů 
ochrany přírody, správců lesů a vodních 
toků, krajského úřadu a Policie ČR, ve věci 
společného postupu vedoucího k zamezení 
protiprávního jednání motoristů.
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Ve společné diskusi se zúčastněné strany 
shodly na tom, že se jedná, jak o nevyzrálé 
občany motoristy teenagery, možná neuvě-
domující si závažnost a protiprávnost svého 
jednání, tak i občany vyzrálé, mnohdy i s vy-
sokým společenským postavením. Všechny
však spojuje jedno, bezohledné chování 
vůči přírodě a svému okolí. Shoda panovala 
i v tom, že problematika motoristů ve volné 
přírodě je naší společností často přehlížena 
a tiše tolerována, neboť se týká jen části po-
pulace, převážně obyvatel venkova. Možná 
je společnost k tomuto jevu nevšímavá pro 
každodenní starosti dnešní doby a výskyt 
daleko závažnější trestné činnosti, která je 
však právě jedním z důsledku dlouhodobého
přehlížení „běžného nedodržování“ práv-
ních norem, jak říká lidové rčení „S jídlem 
roste chuť“.

Zástupci všech zúčastněných stran se vy-
jádřili ze svých pozic k dané problematice,
informovali o zákonných možnostech svých 
institucí vedoucích k zamezení protiprávního
jednání a dohodli se na společném postupu, 
jehož úspěšnost do značné míry závisí na 
podpoře občanské veřejnosti. 

Každý sám nejlépe ví, do jaké míry se ho 
tato problematika týká, zda i on sám či jeho 

děti mají doma terénní motorku, čtyřkolku, 
zda ji má ten či onen ve vesnici a užívá ji 
v souladu se zákonem, tedy využívá někte-
rou z motokrosových drah (Paskov, Orlová, 
Nový Jičín, Bartošovice, Velké Heraltice, 
apod.) nebo ničí přírodu kolem nás a obtě-
žuje své okolí hlukem. 

Obracíme se touto cestou ke všem s na-
léhavým apelem, nebuďme lhostejní k tomu, 
co se děje kolem nás, uvědomme si svou 
občanskou odpovědnost a najděme odvahu 
říkat věci otevřeně, upozorňovat, napomí-
nat a v případě potřeby, pokud je to nutné, 
i dosvědčit skutečnosti.

Občané se mohou obracet se svými žá-
dostmi o pomoc, s informacemi, apod., 
osobně přímo na Obvodní oddělení Policie 
ČR v Nošovicích, kde je fyzicky zajištěna 
nepřetržitá dozorčí služba nebo tamtéž tele-
fonicky na čísla 558 641 333, 974 732 711,
případně též prostřednictvím e-mailu:
fmoopnosovice@mvcr.cz.

Pro lepší informovanost uvádíme to, co 
by měl každý z nás vědět, především ten,
kdo si chce zakoupit terénní motocykl 
či čtyřkolku.

Jízda motorovými vozidly v terénu a zákon
Podmínky pro vjezd motorových vozidel mimo silnice, tj. do terénu (volné přírody) 

upravuje hned několik zákonů. Rozhodující většina území státu je pro motorová vozidla 
legálně nepřístupná! Vjezd je často možný jen se souhlasem vlastníka pozemku, nebo ve 
zvláštních případech, z nichž ani jeden nesouvisí s rekreační terénní jízdou.

1) Jízda po POLÍCH, LOUKÁCH A POLNÍCH CESTÁCH
      mimo chráněná území
Právo na volný průchod přes pozemky stanoví § 63 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně

přírody a krajiny, v platném znění, nelze je však zaměňovat za právo k vjezdu na tyto 
pozemky.
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Vjezd na pozemek umožňuje zákon č. 40/1961 Sb., občanský zákoník, v platném zně-
ní, v rámci úpravy sousedského práva vlastníkům sousedních pozemků na nezbytnou dobu 
a v nezbytné míře, pokud to nezbytně vyžaduje údržba a obhospodařování sousedních 
pozemků a staveb. Jestliže došlo v souvislosti s vjezdem na cizí pozemek ke vzniku škody, je 
ten, kdo škodu způsobil, povinen ji nahradit. Vlastník pozemku se může dovolávat ochrany 
žalobou. 

Polní a lesní cesty jsou podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, 
v platném znění, účelovou komunikací. Účelová komunikace podle § 7 citovaného zákona 
slouží ke spojení jednotlivých nemovitostí pro potřeby vlastníků těchto nemovitostí nebo 
ke spojení těchto nemovitostí s ostatními pozemními komunikacemi nebo k obhospodařo-
vání zemědělských a lesních pozemků.

2) Jízda LESEM mimo chráněná území
Vjezd motorových vozidel do lesa výslovně zakazuje zákon č. 289/1995 Sb., o lesích, 

v platném znění (tento zákaz nemusí být upraven zákazovou značkou, neboť vyplývá ze 
zákona). Lesem se dle § 2 zákona rozumí lesní porosty a pozemky určené k plnění funkcí 
lesa. Podle § 3 jsou lesem i zpevněné pozemní komunikace, tj. účelové komunikace ve smy-
slu zákona 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění. Lesní zákon v § 20 
odst. 1 zakazuje v lese, tj. i na (lesních) účelových komunikacích, rušit klid a ticho a dále 
jezdit a stát s motorovými vozidly. 

Porušení zákazu je přestupkem podle § 53 odst. 1 písm. g) lesního zákona, za který 
může lesní stráž nebo obecní úřad obce s rozšířenou působností (orgán státní správy lesů) 
uložit fyzické osobě pokutu do výše 5 000,- Kč.

Vedle lesního zákona i zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, v platném znění, v § 9 zaka-
zuje plašit zvěř, a to jakýmkoliv způsobem. Myslivecká stráž je oprávněna v odůvodněných 
případech zastavovat vozidla.

3) Jízda na území NÁRODNÍ PŘÍRODNÍ PAMÁTKY SKALICKÁ MORÁVKA
            (chráněné území)

Podle § 3 odst. e) vyhlášky MŽP č. 543/2006 Sb., o vyhlášení Národní přírodní památky 
Skalická Morávka, lze jen se souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody (zde Správy
CHKO Beskydy) vjíždět vozidly do území národní přírodní památky.

Tento souhlas může Správa CHKO vydat pouze ve správním řízení formou rozhodnutí. 
Pro potřeby kontroly v terénu je držitel souhlasu obvykle vybaven tzv. kartou (povolenkou) 
– se zeleným pruhem, kde je mj. uvedeno č. j. příslušného rozhodnutí.

Při kontrolní činnosti ochrany přírody jsou akceptovány povolenky vydávané lesními 
správami podniku Lesy ČR, neboť jde většinou o vozidla potřebná pro lesní hospodaření 
apod. Obdobně je tolerován pohyb např. lesních dělníků osobními vozy, pokud mají písem-
nou objednávku prací schválenou revírníkem Lesů ČR.

Porušení zákazu vjezdu mimo silnice a místní komunikace na území NPP je klasifi -
kováno jako přestupek podle § 87 odst. 3 písm. n) ZOPK, za který může orgán ochrany 
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přírody – Správa CHKO, případně Česká inspekce životního prostředí, uložit pokutu až do 
výše 100 000,- Kč. 

V závažných případech (např. komerční provozování ilegálního motokrosu v NPP) 
může jít dokonce o trestný čin ohrožení a poškození životního prostředí podle § 181 
trestního zákona.

Sdružení obcí povodí Morávky

Historicky největší úspěch na krajském 
přeboru žáků a žaček

Život není o tom, kolik ran rozdáš,

ale o tom, kolik jich dokážeš přijmout.

Náš klub zastupovalo 15. judistů. Čtyři 
další členové závodního týmu se nezúčast-
nili. Přítomna byla stovka závodníků. 15. 
členů našeho klubu předvedlo kvalitní práci 
a stali se nejúspěšnějším kolektivem. Vybo-
jovali šest přebornických titulů a dalších pět 
medailových umístění. Pochvalu si zaslouží 
především Nikolas Hromják, Natálie Filip-
cová a Patrik Kučák, kteří vybojovali krajské 
tituly překvapivě dobrým výkonem. Zlato 
získali také Šimon Filipec, Ondřej Chlopčík 
a Simona Gregušová. Pochvala patří druhým,
Karolíně Kubíčkové a Matěji Silvestrovi,
stejně jako třetím, Pavlovi Ivaniukovi, 
Kamilovi Kiszovi, Nikole Šimkové. Formu 
si špatně naladili Petra Stachová a Adam 
Andruško, kteří byli papírovými favority 
a oba skončili na pátém místě. Terezka 
Mecová předvedla statečný výkon i když na 
vítězství nedosáhla. Doberští  judisté patří 

k oporám týmu, což potvrdili také na této 
významné soutěži.  Žáci a žačky budou dále 
pracovat na zkvalitnění technicko-taktické 
přípravy a především tvrdě trénovat, aby jim 
forma kulminovala při mistrovství republi-
ky, které se pro mladší žáky letos uskuteční 
v Ostravě. Je mezi námi hodně borců, kteří 
mají na republikové medaile.

Dorostenci úspěšně
reprezentovali v Národní lize

V sobotu 26. 5. proběhlo v Olomouci 
II. kolo Národní dorostenecké ligy skupiny 
„B“ V barvách Baníku Ostrava vybojovali ví-
tězství naši hostující, Lukáš Janulek a Vojtěch
Bezruč. Oba patřili k oporám týmu. Ve fi ná-
lovém utkání se předvedl také Vít Jerglík, 
který startoval za SK Olomouc a porazil 
všechny svoje soupeře v pěti zápasech. 
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Úspěch na Velké ceně Ostravy

Naši judisté v žákovských kategoriích 
se zúčastnili prestižního turnaje v Ostravě 
a po vynikajícím výkonu vybojovali v soutě-
ži klubů první místo a pohár. Zvítězili jsme 
nad Baníkem Ostrava na jeho domácí půdě. 
To je úspěch, který je velkým příslibem pro 
letošní mistrovství žákovských kategorií, 
které se bude konat právě v Ostravě. V prů-
běhu měsíce května sbírali Doberští judisté 
další medaile na mezinárodních velkých 
cenách Olomouce, Prostějova, Kroměříže
a bojovali na mládežnických soutěžích 
v Č. Těšíně, Závišicích a Frýdku-Místku. 
Marie Dužíková a Vít Jerglík se jako členo-
vé reprezentačního výběru zúčastnili judo-
campu v Teplicích a v Bialsko Biale. Vít 
Jerglík je sponzorován fi rmou CSAH 
z Dobré. Děkujeme.

Mladší žákyně Petra Stachová 
se stala sportovcem roku SKP 
Ostrava

 Prestižní ocenění jí předal krajský po-
licejní ředitel na slavnostní valné hroma-
dě, která se konala u příležitosti 60. výročí 
založení klubu. Začátkem června repre-
zentovala Petra Moravskoslezský kraj ve 
fi nále Českého poháru smíšených družstev 
v Brně, který se uskutečnil jako náhrada 
za olympiádu mládeže. Družstvo kraje zde 
vybojovalo 4. místo.

Začínají se dostavovat výsledky 
nadstandardních tréninků,

kterých se zúčastňuje závodní tým každý 
volný víkend na základně Skalice. Základna 
je rekonstruována za významné pomoci 
státního podniku Lesy ČR a fi rmy JEWA.

Soustředění splnilo očekávání 
- krátké, intenzivní, náročné

Ve dnech 11. 5. až 13. 5. 2012 jsme se 
zúčastnili jarního oddílového judo campu 
v areálu ZŠ Raškovice. Camp byl zaměřený
na intenzivní přípravu v závodní sezóně. 
5 trenérů a prostor pro samostatné tata-
mi umožnilo všem zúčastněným kvalitní 
trénink dle věku a technické vyspělosti. 
U zkoušek na vyšší technický stupeň uspěli
převážně začátečníci. Fyzickou přípravu 
závodního týmu převzal juniorský reprezen-
tant ze Stonavy, Daniel Žibrita. Naši borci 
se nestačili divit, co znamená trénovat na 
maximum. Slabší postupně odpadali, vydr-
želi opravdu jen ti nejcílevědomější. Příno-
sem každého campu je judistický a fyzický 
růst, učení se samostatnosti, žití v kolektivu, 
kamarádství. 

Trenérka Pavla Prőllová
se připravuje na mistrovství 
světa policejních sborů

Trenérka našich judistů je stále ve vyni-
kající formě. Dokladem toho je její nomi-
nace na policejní mistrovství světa, které 
se uskuteční v září v Moskvě. Naposledy 
reprezentovala českou policii na mistrovství 
světa v Libyi, kde vybojovala bronz ve váze 
do 70kg a bronz v kategorii bez rozdílu vah. 
Za svoje úspěchy byla oceněna ministrem 
vnitra. Naše reprezentantka trénuje pětkrát 
týdně v rámci tréninků mládeže. Indivi-
duálně posiluje, běhá a zdokonaluje techni-
ku v samostatném cvičení „tandokurenču“. 
Její tréninkový plán byl odsouhlašen odbo-
rem sportu ministerstva vnitra.
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NÁBOR DO ODDÍLU JUDA SE USKUTEČNÍ OD PRVNÍHO TÝDNE ZÁŘÍ,

Každé úterý a čtvrtek od 16,30 hod. v tělocvičně základní školy
Nabízíme: Profesionální trenérské vedení – harmonický všestranný rozvoj – rozvoj 
osobnosti jedince – nácvik sebeobrany a zvládnutí krizových situací – přípravu pro 
všechny sporty – mistrovské a mezinárodní soutěže – domácí i zahraniční kempy 
a soustředění – letní dětskou rekreaci – možnost zařazení do státní reprezentace.

Máš odvahu, obratnost, sílu, sebevědomí, dobré studijní výsledky? PŘIJĎ MEZI NÁS!
Chybí Ti tyto vlastnosti? PŘIJĎ MEZI NÁS!                       

Informace na www.judo-morava.cz, nebo na tel. č:  605 513 429 ,  605 513 443

Zhodnocení fotbalové sezóny
Doberský mužský A-tým vstoupil do 

jarní části soutěže s 15 body z podzimu 
a výhledem na co nejlepší umístění. Vstup 
do jarní části nasvědčoval tomu, co si celý 
tým předsevzal a to bylo hrát do 4., 5. místa. 
V prvních 8 kolech tým trenéra Wiecka ode-

šel pouze jednou poražen a s 32 body držel 
5. místo. Bohužel v posledních pěti utká-
ních uhrál pouze jeden bod doma s Lutyní 
a vstřelil pouhé dva góly. V konečném umís-
tění patři doberskému áčku 9. příčka, což je 
velké zklamání.  
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Rezervní celek Dobré, hrající okresní 
soutěž, zažíval výsledky jako na houpačce. 
Obral o body silné rezervní celky Lískovce 
a Smilovic, ale naopak prohrál na půdě bez-
nadějně posledního Paskova. V konečném 
účtování patří Béčku 6. příčka s 49 body. 

Děkujeme všem sponzorům, partnerům 
a fanouškům za přízeň v této sezóně a těší-
me se na další. Více aktuálních informací 
o doberském fotbale najdete na webových 
stránkách klubu www.sokoldobra.wbs.cz

TJ Sokol Dobrá - oddíl kopané

Starší žáci
Tak jak jsem předesílal před začátkem 

jarní části soutěže, tak se i stalo. Bohužel 
díky nedobré zimní přípravě, trvalo klukům 
delší čas dostat se do toho správného her-
ního rytmu a herní pohody, ale když k ně-
čemu přistupujete správně, tak se úspěch 
po nějaké době dostaví. V tomto případě se 
jedná o úspěch, který na první pohled není 
tak patrný. Proto uvedu jen pár nutných 
souvislostí. Žáci hrají krajskou soutěž, přes-
tože loni hráli o třídu níž a krčili se na spodu 
tabulky. Díky mnoha faktorům se dostali do 
kraje, kde měli býti logicky “přejeti“ kýmko-
liv kdo se jim postaví za soupeře. Na podzim 
měl skutečně herní projev mého mužstva do 
značky ideál daleko. Kluci se kopali za uši, 
měli poraženeckého ducha, na hřišti ani ne-
pípli a z proher si nic nedělali. Ovšem jaro 
už byla jiná káva. Po 
prvních čtyřech ne-
vydařených zápasech
přišel zlom, a jak jsem
slýchával od fanoušků,
kteří si našli cestu na
žákovské zápasy, na
hřišti byl najednou 
úplně jiný tým. Mí svě-
řenci se začali rvát,
nechtěli dát body sou-
peřům jen tak zadar-
mo, hráli důrazněji,

přesněji, zodpovědněji. Začali spolu na 
hřišti konečně komunikovat a nakonec 
si začali také věřit. Poslední tři zápasy už 
jasně deklarovaly jaký kus cesty mí borci
zdolali a jaký potenciál v nich dřímá. Všichni
do jednoho změnili své špatné návyky, šli 
do sebe a prokázali, že chtějí být úspěšní! 
Co se týče právě příštího ročníku, budeme
se muset primárně zaměřit na hru dopředu,
lepší přechody jeden na jednoho a vypi-
lovat kombinaci. Bohužel nás opustilo 6 
hráčů, ale všichni jsou nahraditelní a jistě
budeme v příštím roce herně o další level 
výš.

Trenér starších žáků
Marek Myšinský
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Mladší žáci

Mladší a starší přípravka

S rozpaky jsme čekali na letošní sezó-
nu. Rozdělením starších a mladších žáků 
a následně hra mladších na šířku hřiště nám 
nadělilo několik problémů. Hlavně počet 
hráčů. Ale asi to byl správný krok. 

Začátek podzimu vyšel klukům náram-
ně. V nejsilnějším složení sbírali body doma 
i venku a usadili se na 1. příčce tabulky. Bylo 
vidět, že se dokážeme rovnat i s kluby s větší 
hráčskou základnou. Někteří kluci již nastu-
povali pravidelně za starší žáky a postupem 
času to na nich po fyzické stránce začlo být 
znát. Za to jim děkuji. Začali jsme proto do 
mužstva zapracovávat starší přípravku.

Na jaře, i když  se mladí kluci snažili 
a sehráli několik kvalitních utkání, jsme 
začali trošku ztrácet. Projevoval se hlavně 
věkový rozdíl a rozdíl stylu hry při příchodu 
do jiné věkové kategorie. Určitě jsou mezi 
nimi talentovaní hráči, s kterými můžeme 
počítat i do budoucna. Ale i tak jsme udrželi  

V sezóně 2011/2012 byla mladší pří-
pravka (ročníky 2003 a mladší) přihlášena
do Brušperské ligy mladších přípravek. 
Naše sestava čítala až 16 borců, avšak z roč-
níku 2003 pouze dva. Pravidelně se všech 
zápasů zúčastňovala asi polovina nejmlad-
ších fotbalistů. Trenéři Jaroslava Velčovská, 
Martin Budínský a Kamil Zícha se snažili 
připravit nejmenší fotbalisty z Dobré a okolí 
na své první zápasy. Kromě Brušperské ligy 
sehráli taky Zimní ligu Frýdecko-Místecka. 
V obou turnajích předvedli naši nejmenší 
sympatické výkony, které jsou velkým pří-
slibem do budoucna. Některé krásné kom-

po posledním odehraném zápase 4. místo, 
což je pro Dobrou v krajské soutěži vynika-
jící výsledek.

Nezbývá mi nic jiného, něž klukům po-
děkovat a popřát jim mnoho úspěchů do 
další sezóny.                                                                         

Trenér mladších žáků
Tomáš Helvín

binační situace by jim mohli závidět i jejich 
starší kolegové. Pro mnohé kluky, kteří 
s fotbalem začínají a udělali první kroky 
k tomu, aby z nich byli opravdoví fotbalisté,
je důležité vydržet a v příští sezóně opět 
pravidelně chodit na všechny tréninky a zá-
pasy fotbalové přípravky. 

Starší přípravka TJ Sokol Dobrá (roč-
níky 2001 a 2002) se zúčastnila Frýdecko-
Místecké ligy starších přípravek kdy po 
výborném podzimu a průměrném jaru 
skončila v první polovině tabulky. Celko-
vé výsledky však nejsou to nejdůležitější. 
Daleko důležitějším postřehem pro trenéry 
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však je, že i tito ročníky můžou zastoupit své 
starší kolegy v žácích (jak se tomu mnohdy 
pravidelně stává) a ukázal, co všechno se 
již ve svém fotbalovém životě naučili. Jsme 
malá obec a nemáme bohužel tolik fotba-
listů, abychom mohli obsazovat hráče dle 
jejich věku, ale mnohdy právě Ti mladší 
nastupují v žácích se staršími ročníky. 
V Zimní lize Frýdecko-Místecka skonči-
la starší přípravka těsně před fi nálem, kde 
postoupilo pouze 6 nejlepších týmů z cel-
kem 36 přihlášených. Celý tým starší pří-
pravky tvořilo v sezóně 2011/2012 celkem 
13 chlapců a 1 děvče. Trenéři Miroslav 
Pavlásek a Radim Miarka.

Za celou fotbalovou přípravku děku-
jeme všem rodičům, kteří nám pomáhali 
v uplynulé sezoně nejen s dopravou na jed-
notlivé turnaje či zápasy, ale i s přípravou 
hřiště apod.

Fotogalerie ze všech zápasů, turnajů, 
ale i z tréninků a dalších akcí najdete na 

webu fotbalové přípravky TJ Sokol Dobrá 
www.fotbaldobrauf-m.blog.cz

Za celý realizační tým přípravky
Miroslav Pavlásek



Šprtcový maraton zakončen dne 9.6.2012
aneb B.H.C.Dobrá opět bodovala

V sobotu 9.června 2012 se uskutečnil již 
4. a současně závěrečný „díl“ šprtcového 
podniku FAIR PLAY TOUR.

Za účasti předních týmů - Šprtec Party-
ja Ostrava, Future, CSVČ J. Boska Havířov 
i kluků ze Vsetína - přichystal pořádající 
klub B.H.C.Dobrá opět vynikající zázemí 
a herní prostředí – tentokráte pro celkový 
počet 28 hráčů a hráček 4 kategorií.

Jako v každém turnaji této série, i zde se 
hrálo ve vynikající přátelské atmosféře (jak-
pak by ne, všichni soupeři se velmi dobře 
znají:-). Nikdo netrpěl hlady ani žízní a jeli-
kož tento turnaj byl závěrečným, pojali jsme 
jej jako „sportovně-společenskou oslavu“ 
:-). Výsledky nejsou životně důležité – ale 
přesto se musíme pochlubit. Celý doberský 
turnaj vyhrál doberský žák Petr Hadaščok 
– je vidět, že již dvouletá soustavná práce 
s mládeží se bohatě začíná vyplácet i na 
meziklubovém poli. Petr dokázal, snad jako 
první „žák“ v historii turnajů, vyhrát turnaj 

Na celkové hodnocení série
FAIR PLAY TOUR

(po 4 turnajích) je také radost pohledět
– posuďte sami:

ABSOLUTNÍ POŘADÍ:
1. Grapa Matěj (Šprtec Partyja Ostrava)  539,98 b.
2. Fojt Lukáš (Vsetín)                   486,11 
3. Svoboda Josef (B.H.C.Dobrá)           476,23

Kategorie MUŽI:
1. Fojt Lukáš (Vsetín)                      486,11 b.
2. Svoboda Josef (B.H.C.Dobrá) 476,23
3. Kováč David (Šprtec Partyja Ostrava)     465,82

Kategorie JUNIOŘI
(tuto kategorii zatím Dobrá neobsazuje):
1. Grapa Matěj (Šprtec Partyja Ostrava)      539,98 b.
2. Miklovič David (CSVČ J.Boska Havířov) 88,84
3. Sedlář Patrik (Šprtec Partyja Ostrava)     62,35

i mezi dospělými – GRATULUJEME. Lo-
gicky tak zpečetil své vítězství v kategorii 
„žáků“. Za ním se seřadily holky Kamča 
Žvaková (B.H.C.Dobrá) a Lucka Kubíková 
(Partyja Ostrava). Dalších ocenění jsme do-
sáhli v kat. „žen“ – 3. místo obsadila naše 
Martina Bronclíková. Ostatní medailové 
pozice zbývajících kategorií ovládli bor-
ci Future, Šprtec Partyja Ostrava, Vsetína 
a CSVČ Havířova. V soutěži družstev Dobrá
obsadila 3. místo, ale nejdůležitější je, že 
jsme „udrželi“ celkově 2,5 bodový náskok 
v „tour“ před turnajem a v celkovém pořadí
nakonec vybojovali o 1 bodík vytoužené 
celkové vítězství mezi družstvy :-).
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Zázemí turnaje musí být kvalitní
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Po turnaji proběhlo posezení v nefor-
mální a přátelské atmosféře, za zvuků hudby
– prostě jsme jedna velká parta.

Závěrem mi dovolte poděkovat všem 
zúčastněným (a to nejen našich turnajů, 
ale celého ročníku), všem organizátorům 
a nájemným silám, sponzorům, každé dob-
ré ruce, noze i mozku – prostě komukoli, 
kdo přispěl ke zdárnému průběhu sezony
a skvělé atmosféře (nebudu jmenovat, ale 
dotyční vědí). Myslím, že 52 startujících uply-
nulého ročníku je dobrou reklamou pro již 

Kategorie ŽÁCI:
1. Hadaščok Petr (B.H.C.Dobrá) 285,85 b.
2. Žvaková Kamila (B.H.C.Dobrá)              241,05
3. Sklář Jakub (B.H.C.Dobrá)                 212,51

Kategorie ŽENY:
1. Klimková Kateřina (Future)                 241,24 b.
2. Grabinská Veronika (Future)                181,37
3. Bronclíková Martina (B.H.C.Dobrá)     30,07

Kategorie DRUŽSTVA:
1. B.H.C.DOBRÁ             83,0
2. Šprtec Partyja Ostrava  82,0
3. Future                  74,5
4. Vsetín, 5. CSVČ Havířov, 6. Tábor, 7. Poruba Stars

následující plánovaný ročník – tentokráte
s větším počtem turnajů a pod NOVÝM 
NÁZVEM..

Bližší informace o nové sezoně, šprtci, 
turnajích, popř. možnostech, jak a kde si za-
hrát podáme v červencovém čísle DL, nebo 
na stránkách www.sprtec-dobra.wgz.cz .

Díky všem a šprtci zdar :-)

Vlastimil Kalmus
doberský tajtrlík a tajemník B.H.C.
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Šprtec sluší i dívkám

DOBRfest opět slavil úspěch…
A je to! V sobotu 16. 6. 2012 proběhl 

již třetí ročník DOBRfestu, což je festival 
amatérských kapel z Dobré a okolí. Vstupné 
činilo opět pouhých 30Kč a jeho výtěžek cca 
6000Kč putovalo na účely realizace projek-
tů občanského sdružení Bez mámy, které 
podporuje děti v Africe (zvláště sirotky, je-
jich web: www.bezmamy.cz). Takže obrovské 

poděkování patří těm, kteří se zúčastnili 
a přispěli na dobrou věc. Dále než přejdeme
k tomu, které kapely na letošním roční-
ku zazářily, bych ráda sdělila, že jste měli 
možnost během celého večera si u vstupu 
zakoupit různé věci z Afriky např. příbory, 
náramky, korálky a to vše na podporu sirot-
ků v Africe. No a teď k tomu, kdo letos na 



-  20  -

našem festivalu hrál. Jako první se předsta-
vila kapela Final Destiny, jakožto zástupce 
naší obce. Poté zahrála kapela Mletý Stan-
dard místo plánované kapely Jakoby Nic, 
což nás trochu zamrzelo, ale nedalo se nic 
dělat. Po nich nastoupila kapela The Lights
Of Reims taktéž jako Mletý Standard 
z Frýdku-Místku. I následující kapela pochází
z Frýdku-Místku a to kapela Trochumoc. 
Jak se kapely střídaly, stupňovaly se i reakce 
účastníků skandovali, tancovali, další při-
cházeli, jiní zase odcházeli… Jeden z největ-
ších ohlasů zaznamenala kapela Rusty Fox 
z Ostravy, která vlila do účastníků vlnu 
obrovské energie. Do toho přispěla i výhra
ve fotbale, kterou tato kapela oznámila všem.
 No a na závěr zabodovala kapela Bidon, 
jejíž složení spolu hraje už od základky. Za-
hrála nám hity jako Born To Be Wild, Far 
Far Away a spoustu dalších. Během celého 
večera nás provázelo duo Tom&Vojta, kteří
nás celý večer bavili a představovali jed-
notlivé kapely. Nakonec dojmy z letošního 
DOBRfestu některých dotázaných…

1. Jak se ti líbil letošní ročník
 DOBRfestu?

I přesto, že letos přišlo méně lidi než minulý 
rok, tak se mi letošní ročník moc líbil.

2. Co říkáš na organizaci celého večera?
  Zlepšila bys na ni něco nebo bylo vše
 v pohodě?

Organizace byla dobrá. Jen na příští ročníky 
musíme udělat nějakou větší propagaci fes-
tivalu. Jenom byla trochu škoda to, že vznikl 
hudební skluz, ale to si myslím, že organizá-
toři moc neovlivní.

3. Uvítal bys další ročník DOBRfestu?

Další ročník DOBRfestu? U mne rozhodně 
Ano. Je málo solidních koncertů, na které si 
může zajít celá rodina. Vždyť prakticky se 
začíná již odpoledne v příjemném prostředí 
a program pokračuje až do nočních hodin. 
Během jednoho večera se vystřídají kape-
ly, ať známé či neznáme a posluchač má 
možnost seznámit se i s jinými než médii 
profanovanými kapelami. Kapelami, které 
si myslím mají co nabídnout. DOBRfest je 
prostě mini festival, kde vládne přátelská 
atmosféra, okořeněná příjemnými rytmy, na 
kterou se každoročně těší mnoho domácích 
i přespolních fanoušků. A jako každý rok, 
ani letošní ročník nás „fandy“ nezklamal. 
A v neposlední řadě bych Vás ještě informo-
vala o výtěžku z divadla, které bylo 1000Kč 
za což Vám také děkujeme.

Za Doberský kulturní spolek o.s.
Veronika Vroblová

 A nyní se podívejte na pár fotek z akce:
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… Základní škola Dobrá informuje
Poděkování
Aničce Bůžkové

S velikou nostalgií přijímám fakt, že 
moje dlouholetá spolupracovnice Mgr. Anna
Bůžková odchází na konci tohoto školní-
ho roku do zaslouženého důchodu. Chtěla 
bych se s ní i touto formou za sebe i všechny 
ostatní kolegy rozloučit a zároveň jí podě-
kovat za všechnu skvělou práci, kterou ve 
službách naší organizace za neuvěřitelných 
36 let vykonala. 

Po celou dobu své kariéry patřila naše 
Anička mezi vynikající učitelky se silným 
smyslem pro spravedlnost, pracovitost, čest 
a poctivost, což také vždy po svých žácích vy-
žadovala a k těmto morálním vlastnostem je 
vedla a vychovávala. Paní učitelka byla mezi 
těmi, kteří se aktivně snažili o změnu našeho 
vzdělávacího systému. Plných deset let se ve 
spolupráci s kolegy zapojovala do projektu 
MŠMT „Projekt Občan“, který vedl žáky 
k chápání života v demokratické společnosti,
k řešení každodenních problémů, kterými 
občané žili. Paní učitelka Bůžková vyzved-
la společně se svými kolegy Základní školu 
v Dobré do pořádání regionálních prezen-
tací tohoto projektu, kde práce doberských 
žáků patřily vždy mezi nejlépe hodnocené, 
takže se děti pravidelně zúčastňovaly sly-
šení svých projektů v Senátu či Poslanecké 
sněmovně. Vyvrcholením práce na projektu 
byla účast paní učitelky Bůžkové v USA, kde 
reprezentovala nejen naši školu a obec, ale 
také celou Českou republiku.

Anička Bůžková patřila mezi pedagogy
naší školy vždy k těm, kteří podporovali změny
ve vzdělávacím systému. Řadu let naše škola

vzdělávala žáky v rámci vzdělávacího pro-
gramu Obecná škola. Vzdělávací program 
v té době přišel zhodnotit i jeho tvůrce, bý-
valý ministr školství pan profesor Piťha. 
Většina projektů zařazených v současném 
vzdělávacím programu v oblasti společensko-
vědních předmětů pochází rovněž z dílny 
této pedagogické pracovnice. 

Paní učitelka Bůžková byla také jedním 
z hlavních tvůrčích živlů zodpovědných za 
perfektní organizaci řady kulturních vy-
stoupení, která vždy dokázala nadchnout 
návštěvníky z řad rodičů, bývalých žáků 
a občanů Dobré. Když k tomu všemu při-
čteme nespočet dalších aktivit, recitačních 
a řečnických soutěží, projektů, exkurzí 
a poznávacích výletů, dostaneme plastický 
obraz činorodé ženy, která se s nevyčerpa-
telnou energií vrhala do každého dobro-
družství, jež se objevilo na obzoru její cesty 
ve stopách Jana Amose Komenského. 

Další slova jsou zřejmě zbytečná, a proto 
závěrem za všechny, kteří Aničku Bůžkovou 
znají a mají ji rádi: „Aničko, děkujeme.“

 Mgr. Eva Nováková

Projekt Les
Ve dnech 5. - 6. června se uskutečnil roč-

níkový projekt šesťáků, který splňuje průře-
zové téma environmentální výchova. První 
den se žáci prostřídali ve třech odborných 
učebnách – ve školní dřevodílně, v učebně 
přírodopisu a v počítačové učebně. 

V dílně žáci pracovali se dřevem. Během 
dvou hodin si každý z nich vyrobil malou 
hrací kostku. V počítačové učebně si třídy 
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vyrobily svůj „keltský kalendář“. V tom-
to kalendáři jednotlivé stromy horoskopu 
představují podobně jako ve zvěrokruhu 
vlastnosti, které mají lidé narození v tomto 
období. Žáci porovnávali, zda opravdu mají 
takové vlastnosti, jaké se přičítají stromům. 
V učebně přírodopisu byly aktivity zaměřeny
na les. V dramatizaci si zahráli na prodejce 
dřevěných výrobků, procvičovali určování 
stromů a keřů, naučili se rozlišovat lesní 
patra a přiřazovat k nim zvířata, spočítali si, 
kolik let mají „stromy“ v učebně přírodopi-
su a plnili mnohé další úkoly.

Druhý projektový den se uskutečnil 
v terénu - na myslivecké chatě v Dobré 
a v přilehlém lese. Na chatě si žáci ověřili 
své znalosti z oboru myslivosti, s ing. Petrem
Vránou a ing. Miroslavem Kohutem z Lesů 
ČR si v lese zahráli např. hru „hmatavku“, 
kdy podle kůry stromů se zavázanýma oči-
ma určovali strom a cestu, jak se k němu 
dostali. Porovnávali shodné a rozdílné zna-
ky dvou stromů. Zahráli si na dřevorubce, 
lesníka a stromy. Poznávali běžné živočichy 
našich lesů. Součástí ekologického projektu 
byla i zeměpisná terénní praxe zaměřená 
na základy praktické topografi e a orientace 

v terénu, žáci určovali světové strany, praco-
vali s buzolou a mapou obce Dobrá a orien-
tovali se v okolní krajině. 

Ve zpětné vazbě jsme se dozvěděli, že 
se projekt žákům velmi líbil, jen dva žáci 
odpovídali záporně - vadilo jim rozdělová-
ní do skupin a to, že byli v lese! Na závěr 
bych chtěla poděkovat členům myslivec-
kého sdružení Dobrá, kteří nám umožnili 
pobývat na své chatě, ing. Petru Vránovi 
a ing. Miroslavu Kohutovi za to, že si našli 
čas a připravili si program pro naše šesťáky.

Mgr. Květoslava Lysková
garant projektu 

Sběr papíru
V období od 7. do 18. května 2012 pro-

běhlo na naší škole jarní kolo soutěže ve 
sběru starého papíru, která si získala za 
dobu svého trvání pravidelné dodavatele. 
Žáci spolu s rodiči vynaložili veliké úsilí, aby 
právě jejich třída byla nejlepší.

Klání dopadlo nakonec takto - na 1. 
stupni zvítězila třída 3.B se 2102 kg, na 
druhém 8.B s 1987 kg. Obě třídy obdrží do 
třídního fondu v korunách, co nasbíraly v 
kilogramech. Najlepší sběračkou byla Rad-
ka Saranová ze 3. B, která nasbírala neuvě-
řitelnou tunu a ještě kilogram navíc. 75 dětí 
nasbíralo více než 100 kg papíru a zasloužilo 
si sladkou odměnu v podobě zmrzlinového 
poháru. Děkujeme všem účastníkům sběru 
starého papíru a s radostí oznamujeme, že 
celková hmotnost nasbíraného papíru činila 
15 875 kg.   

                                                                                   
Hana Velčovská

vedoucí školní družiny

„To není jako práce s buzolou, děti ...“
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McDonald’s Cup
v Palkovicích

V květnu se naši malí sportovci 1. stupně 
zúčastnili turnaje v minikopané McDonald’s
Cup. Okrskové kolo se konalo v Palkovicích. 
Naši fotbalisti soutěžili ve dvou kategoriích. 
Mladší žáci 1. – 3. tříd vybojovali v konku-
renci 4 družstev 2. místo. Žáci  4. a 5. tříd  
rovněž úspěšně reprezentovali a proti vy-
rovnaným soupeřům se jim podařilo rovněž 
dosáhnout na stříbrnou příčku.

Za individuální přínos byli oceněni i jed-
notlivci, konkrétně Jakub Garcia z 2. roč-
níku a Simon Křižák z 5. ročníku, kte-
ří si přivezli diplom za nejlepšího střelce 
v turnaji. Daniel Drexler ze 3. ročníku byl 
oceněn jako nejlepší brankář mladší kate-
gorie. Všem našim fotbalistům děkujeme za 
bojovný výkon a vzornou reprezentaci školy. 

     
          Mgr. Radmila Jelínková

Napsali o nás ...
 
V květnovém čísle ekologického časopi-

su Bedrník se objevil článek popisující mj. 
spolupráci Sdružení středisek ekologické 
výchovy s naší školou v Dobré. Přetiskuje-
me následující úryvek informující o exkurzi 
učitelů ekologické výchovy u nás ve škole:

Třídenní pobytový blok jsme zahájili 
exkurzí na Základní škole Dobrá v okrese 
Frýdek-Místek ... Základní školu Dobrá jsme 
pro exkurzi vybrali proto, že je zapojena do 
projektu Ekoškola a zaměstnanci i žáci se 
dlouhodbě snaží ekologizovat provoz školy, 
což bylo jedno z dílčích témat našeho bloku.

Po budově školy nás provedla koordiná-
torka EVVO Mgr. Květoslava Lysková a uká-
zala učitelům konkrétní příklady, jak se jim 
daří ekologizovat provoz školy. Účastníci se 
tak mohli inspirovat, jak šetřit vodou a ener-
giemi, jak podpořit třídění odpadu na škole, 
kde a jak znovu využít odpad, jak předejít vel-
kému množství odpadového papíru nebo jak 
o těchto krocích informovat žáky i zaměst-
nance a motivovat je ke spolupráci.

K exkurzi se připojili také žáci ze školní-
ho ekotýmu, kteří nám představili, jak jsou 
do procesu ekologizace zapojeni oni, jaké 
organizační cíle si jako žáci vytyčili a jak 
se jim je daří naplňovat. Při exkurzi jsme 
se mohli přesvědčit, že ekologizovat provoz 
nemusí nutně znamenat jen investovat fi -
nanční prostředky do zateplení a nových oken,
ale že lze postupovat i po malých kručcích, které 
si škola fi nančně může dovolit. Učitelé také 
velmi ocenili, jak jsou do procesu efektivně za-
pojeni žáci a jak svou práci umí prezentovat.

(časopis pro ekogramotnost Bedrník, 2/10, květen 2012)

Mušketýři s hokejkou

V letošním roce se opět ZŠ Dobrá zúčast-
nila největšího fl orbalového turnaje v ČR
pod názvem ČEZ STREET HOCKEY CUP.
Do Velkého fi nále, které se tradičně ko-
nalo v ČEZ Aréně v Ostravě Vítkovicích 
se postupně probojovala vítězstvím nad 
1. ZŠ a Základní školou Jiřího z Poděbrad 
z Frýdku-Místku. Na utkání s 11. ZŠ, které 
se hrálo na naší škole, přijela natočit krátký 
dokument televize Polar, která je mediálním 
partnerem celé akce. Internetový odkaz na 
televizní reportáž můžete najít na stránkách 
naší školy (www.zsdobra.cz). 
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Naše družstvo nakonec ve Velkém fi nále 
skončilo v konkurenci 64 týmů na výbor-
ném 9. místě. Brány čtvrtfi nále doberskému
týmu zavřelo budoucí stříbrné družstvo žáků
z Havířova. V napínavém souboji jsme na-
konec havířovským borcům podlehli až 
v samostatných nájezdech.

Družstvo Dobré se skládalo z těchto 
hráčů - Vláčil Matěj, Piskoř Tomáš, Stříž 
Marcel, Turoň Vojtěch, Šaněk Jakub a ben-
jamínek v brance Jakub Gryžboň. Všem 
hráčům děkujeme za vzornou reprezentaci 
naší  školy. 

Mgr. Jiří Šmahlík

Oranžový pětiboj

Během měsíců dubna a května průběž-
ně probíhal na naší škole Oranžový pětiboj 
Nadace ČEZ. Žáci se snažili o co nejlepší 
výkony ve skoku dalekém z místa, člunko-
vém běhu, hodu na koš a na čtverec, sko-
cích přes lavičku a račí chůzi. Výsledky jsme 
zasílali na centrálu ČEZu, kde se zapisovaly 
a vyhodnocovaly. 

V kategorii 1. až 4. ročník dívek se umís-
tila na 1. místě Jana Swierkošová ze 4. A 
s celkovým počtem bodů 807,64, což sta-
čilo na 34. místo v celé České republice. Ve 
stejné věkové kategorii chlapců se nejlepším 
sportovcem ukázal Nikolas Hromják ze 
4. B, jemuž zisk 860,97 bodů pomohl na 65. 
místo v ČR. U starších žáků (5. až 9. ročník) 
se mezi dívkami nejlépe představila Karolína
Kubíčková z 5. A, která se v rámci celé 
České republiky vyšplhala na úctyhodné 
23. místo (702,66 bodů). Mezi chlapci skon-
čil na 1. místě Dominik Kuča z 9. C. Jeho 
775,42 bodů mu zajistilo 47. místo v ČR.

Žáci na prvních třech místech v každé
kategorii obdrželi věcné ceny, medaili 
a diplom. Všem účastníkům Oranžového 
pětiboje děkujeme za jejich výkony a repre-
zentaci naší školy na celorepublikovém kol-
bišti. Velký dík patří také paním učitelkám 
Michaele Kuboňové a Jitce Drabinové za 
poskytnutí technického a odborného zá-
zemí. Poděkování náleží i Klubu rodičů při 
ZŠ Dobrá za hodnotné ceny pro vítěze.

     
Mgr. Jiří Šmahlík

Naši fl orbalisté ve Velkém fi nále

Předávání diplomů nejlepším účastníkům
Oranžového pětiboje
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Jezdit vyhrávat (rozhovor)

V následujícím rozhovoru s panem uči-
telem Jiřím Šmahlíkem se dozvíme více 
o podmínkách, úspěších a perspektivách  žá-
kovského sportu na Základní škole v Dobré. 
Mgr. Jiří Šmahlík je sám sportovcem tělem 
i duší, ve své funkci vedoucího tělesné vý-
chovy na naší škole je tedy mužem na svém 
místě. V ZŠ Dobrá pracuje osmým rokem.

Pane učiteli, na úvod bychom se rádi do-
zvěděli něco o vás a vašem vztahu ke sportu, 
vaší sportovní historii.

Dá se říci, že sport mě provází celý život. 
V minulosti jsem se věnoval především at-
letice, ve které jsem ve svých 18 letech do-
sáhl svého největšího úspěchu, kdy jsem se 
za SSK Vítkovice účastnil mistrovství ČR 
v lehké atletice a několika mezinárodních 
soutěží. Kromě atletiky jsem na závodní 
úrovni hrál tenis, házenou a volejbal. Dnes 
jsem již otec rodiny a samozřejmě už nikde 
nezávodím, nicméně aktivně sportuji stále 
a závodní adrenalin si vyplavuji jako trenér 
svých žáků na různých soutěžích. 

Zmínil jste svou práci učitele tělesné vý-
chovy a trenéra na naší škole, což nás zajímá 
především. Jaké podmínky mají vůbec naši 
žáci na Základní škole v Dobré v otázce spor-
tovního vyžití?

Podmínky na naší škole jsou nadstan-
dardní, žáci mají k dispozici dvě plně vy-
bavené tělocvičny s opraveným povrchem, 
multifunkční hřiště, kterému děti říkají 
„školák“, a kde najdeme běžecký ovál o dél-
ce 250 metrů, opravené doskočiště na skok 

daleký, fotbalové hřiště s umělou trávou, 
tartanové hřiště a hřiště na fl orbal, které se 
v zimním období využívá k bruslení. 

Materiální vybavení nám tedy může zá-
vidět leckterá městská škola, nicméně ani ty 
sebelepší technické podmínky nemusí vždy 
vést k výsledkům. Co tedy stojí za rostoucími 
sportovními úspěchy našich dětí?

To je pravda. Máme však to štěstí, že 
tým tělocvikářů, vedoucích kroužků a tre-
nérů, kteří pracují s doberskými dětmi 
a využívají zdejší sportovní zázemí, svou 
práci dělá s velkým nadšením a obětavostí. 
V podstatě i ti nejmenší žáčci se mohou při-
hlásit do rozličných sportovních kroužků. 
Rád bych zmínil například nově otevřený 

Jak vidno, pan učitel Šmahlík vyzkoušel
i méně obvyklé sporty
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Ohlédnutí za první polovinou roku 2012

turistický kroužek Hry v přírodě, který se 
realizuje o víkendech. Co se týče samotných 
soutěží, sám u sebe pozoruji určitý posun. 
Dříve jsem s dětmi jezdil na soutěže s cílem 
zúčastnit se a neudělat ostudu, nyní s nimi 
jezdím vyhrávat.

Jaký sportovní úspěch našich dětí vás 
v poslední době nejvíc potěšil? 

V tomto školním roce určitě považuji 
za úspěch spanilou jízdu našich fl orbalistů 
v soutěži ČEZ Street Hockey Cup, kde naše 
škola v tvrdé konkurenci vybojovala neu-
věřitelné 9. místo a nechala za sebou mno-
ho sportovních výběrových škol z velkých 

Obecní ples už má několikaletou tradici 
a na začátku kalendářního roku je příjem-
ným zpestřením. Sejdou se všechny genera-
ce a společně se pobaví a o to určitě jde.

Že v Dobré vyrůstají talentované děti 
nám dokázaly při oslavách MDŽ a DNE 
MATEK. Pod vedením obětavých paní uči-
telek nám předvedly své pěvecké, taneční, 
recitační dovednosti i hru na různé hudební
nástroje. A to od těch úplně nejmenších 
tříletých až po deváťáky. Příjemným zpest-
řením bylo první veřejné vystoupení mladé 
doberské hudební skupiny „MÁMA MELE 
MASO“ při oslavách MDŽ. Místní dívky 
a ženy ji odměnily dlouhým potleskem a vy-
žádaly si přídavek. Vždyť jsou to naši kluci 
a dívky.

Přilákat lidi za kulturou není lehké. 
Koho pozvat ? Pan místostarosta vsadil na 

měst. Dále třeba 2. místo v krajském kole 
v přespolním běhu dívek.

Máte v oblasti žákovských sportovních 
soutěží nějaký nesplněný sen?

Mám. Přál bych si, aby i za dvacet let 
doberské děti sport bavil stejně, jako je baví 
dnes, a raději ještě více. Sport je totiž tou 
nejlepší alternativou k sedavému způsobu 
života, buduje u dětí charakter, smysl pro 
čest, dává jim vnitřní řád. Vítězství v soutě-
žích jim pak zvyšuje sebevědomí. 

Děkujeme za rozhovor. 

otázky kladl Mgr. Jan Lörinc

„KOMIKY S.R.O.“ Účast byla velká, ne ale 
stoprocentní, tudíž se akce musí dotovat 
z obecního rozpočtu. Kdo přišel, se určitě 
dobře pobavil. Snad si tyhle kulturní akce 
postupně diváky přilákají.

Poslední akcí byla oslava MEZINÁROD-
NÍHO DNE DĚTI. Hlavně ty nejmenší ur-
čitě přivítaly spoustu kreslených i živých 
Šmoulů a Šmoulinek, kteří připravili soutě-
že a zábavu. Počasí se umoudřilo, dokonce 
k večeru vysvitlo i sluníčko. Co víc si přát, 
než usměvavé děti.

Všem, kteří při akcích pomáhali moc 
děkuji. Je to nespočet hodin v jejich volném 
čase.

   
Za kulturní komisi 

Jaroslava Velčovská 
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Rytíři na hradě s Místní knihovnou Dobrá

Svaz tělesně postižených v Dobré

Dne 13. 6. jsme se zúčastnili akce Rytíři 
na hradě Hukvaldy spolu s dalšími knihov-
nami MS kraje. Tuto akci pořádal Klub 
dětských knihoven. Z naší knihovny bylo 
vybráno sedm dětí, které vyhrály rytířské 
klání pořádané v rámci Noci s Andersenem.

Na hradě byly pro děti připraveny sou-
boje jako např. odrážení nožů, boj s dýka-
mi poslepu, turnaj na „koních“, poznávání 
erbů, střelba z kuše a další.  Panoši z MK 
Dobrá se probojovali na krásné 4. místo 

29. května 2012 – Smažení vaječiny, tra-
dice každý rok, jak je známo naše oblíbené 
místo v Kačabaru. Tato akce se povedla, zú-
častnilo se 70 členů a přišlo i 10 hostů.

Vaječina všem chutnala, přálo nám i po-
časí, bylo krásně, svítilo sluníčko a k tomu 
všemu, aby byla dobrá nálada pan František 
Biolek zahrál na harmoniku a zazpíval.

Předsedkyně Marie Biolková

z celkového počtu 14 soutěžících. Vzhledem 
k tomu, že „lilo jako z konve“ a po soutěžích 
byli všichni značně promočení a zmrzlí, byla 
zrušena obhlídka hradu s výkladem. Závě-
rečné vyhodnocení se konalo v hradní kapli,
kde vítězům byly rozdány upomínkové 
předměty. 

Pevně věříme, že se dětem výlet moc líbil 
a děkujeme za statečnou reprezentaci naší 
knihovny.

 Knihovnice Petra a Dáša
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Plán činnosti Klubu seniorů na III. čtvrtletí
11. 7. - středa - vycházka do Frýdeckého lesa. Sraz u klubovny ve 13:00 hodin.
25. 7. - středa - výlet na daňčí farmu na Čeladné. Sraz na nádraží ČD v 11:00 hodin.
8. 8. - středa - výlet do Hodoňovic na Lašský dvůr. Sraz na nádraží ČD ve 13:00 hodin.
22. 8. - středa - tradiční návštěva Hájku, na zpáteční cestě návštěva Mariánské baziliky
                         na mši svatou v 18:00 hodin. Sraz na nádraží ČD ve 14:00 hodin.
12. 9. - středa  - zájezd do Rožnova p/R.na výrobu svíček a do Nového Jičína, muzeum
                          Tonak. Odjezd autobusu v 8:00 od kostela, cena 100,-Kč.
26.9.  - středa  - tradiční opékání klobás v Kačabaru v 15:00 hodin.

V měsíci červenci a srpnu je možno otevřít klubovny po předchozí domluvě a zajištění
klíčů.V září bude klubovna otevřena 5. a 19. od 15:00 hodin.

Za Klub seniorů - Čeněk Juřica

Z Á J E Z D
ZO ČZS Dobrá pořádá autobusový zájezd do Buchlovic

největší sbírka fuchsií v Evropě  •  1400 odrůd  •  možnost nákupu sadbového materiálu. 
Festival česneku Buchlovice 2012

Zájezd se koná dne 28. července 2012 (sobota)
odjezd z parkoviště u kostela v 6.30 hod.

předpokládaný návrat ve večerních hodinách.
Členové ČZS Dobrá mají zvýhodněnou cenu ostatní 200,-Kč.

Přihlášky přijímá  Věra Pánková tel.: 605 342 175
Čestmír Jež  tel.: 724 292 957  •  Mail.: c.jez@seznam.cz

Zve výbor Českého zahrádkářského svazu.

Změna ordinační doby – Dětské středisko MUDr. Iva Kučerová

   2. 7.  -  4. 7. 2012 po, út, čt, pá 7.30 - 9.00 hodin
16. 7. - 27. 7. 2012 st 14.30 - 16.00 hodin                        
   2. 8. - 13. 8. 2012

V Doberských listech napsané je, že letos naposledy Doberská pouť v Dobré je.
Děti se na pouť nejvíce těšily, na kolotoče rády chodily.
Škoda přeškoda, že už pouť v Dobré navždy nebude,
na dřevoskladě  prázdné místo tu  bude.
Doufejme všichni, že se po čase místečko najde a každý na pouť s dětmi si zajde.

paní Czyžová
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NABÍDKA • INZERCE • NABÍDKA • INZERCE

Pronajmu GARSONIERU ve Frýdku-Místku – cena 5.000,- Kč.

Info na tel.č. 739 665 145.

Přijďte přivítat s námi prázdniny do Zanzibaru,
a to v pátek 29.6.2012 od 19.00 hodin,

se skupinou SAGAR.

Slosovatelné lístky – bohatá tombola.

K jídlu 24 druhů Pizz a chuťovky na grilu.

Rezervace míst na tel.č. 603 500 124 nebo v ZANZIBARU.

Těšíme se na Vás?

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
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PROVÁDÍM  ZEMNÍ  PRÁCE
 PÁSOVÝM MINIRYPADLEM

 • Maximální hloubka výkopu 2,1 m
 • Šířka stroje 1,33 m, po zúžení hydraulického podvozku 1 m
 • Výška stroje 2,35 m, po demontáži kabiny 1,6 m. Váha stroje 1,8 t
 • Lžíce zubová 30 a 50 cm, drážkovací 20 cm, svahovací náklopná lžíce 100 cm
 • Minimální nároky na pracovní prostor a průjezd, nízká zátěž pro terén

 KLOUBOVÝM  ČELNÍM  NEKLADAČEM

 • Výsypná výška 2,3 m
 • Vrtání děr – průměr 40 cm
 • Zubová klapačka 1,3 m

 DÁLE  NABÍZÍM

 • Přesun materiálu 3-strannou sklopkou (2 tuny), manipulace do 1 tuny
 • Vyměřování a kontrola rovin a hloubek výkopu nivelačním laserem
 • Vyhledávání a trasování podzemního vedení rádiovým detektorem

Martin Kaňok, DOBRÁ 398, mob. 602 43 55 88, tel. 558 64 19 58

e-mail: martinkanok.kanok@seznam.cz

U M Í M    P O H N O U T    Z E M Í
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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
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N A B Í D K A   NA   R E A L I Z A C I

KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK
PRO RD

Firma PEVA-PLAST, s.r.o., Vyšní Lhoty 213 
nabízí rychlé a kvalitní provedení kanalizačních
přípojek pro Vaše rodinné domy dle Vámi 
dodané projektové dokumentace. Nabídka 
zahrnuje zemní práce bagry na gumových 
pásech, dodávku a montáž vlastní kanalizační
přípojky vč. napojení na stávající rozvody 
v RD, rychlé a kvalitní uvedení pozemků do 
původního stavu a rovněž dodání potřebné 
dokumentace pro předání přípojky SmVaK. 
Doba realizace jedné přípojky je 1-2 dny dle 
náročnosti a rozsahu.

Kontakty:

Telefon : 604 244 498
E-mail : pevaplast@mybox.cz
www : www.pevaplast.com

nebo nás osobně navštivte ve Vyšních Lhotách 
čp. 213 (naproti výjezdu na Prašivou).
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Radim Zajíček
poradce 

Mob.: +420 737 439 904

radim.zajicek@fi ncentrum.com

www.fi ncentrum.com

Fincentrum a.s., T.G.Masaryka 502, 
738 01  Frýdek-Místek

Centrála: Fincentrum a.s., IBC,
Pobřežní 620/3, 186 00  Praha 8

Právní záležitosti projedná a 
vyřídí s občany a podnikateli
každou středu mezi 16.30 – 18.00 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!

Nabízím ZEMNÍ PRÁCE
• okopávání budov
• izolace základů domů
• zemní a výkopové práce strojem
   (výkopy, základy, přípojky, bazény,
   podklady pod zámkové dlažby,
   chodníky, terénní úpravy)

F-M,  tel.: 774 681 700, 775 637 265

Jiří Fluksa, tel: 608 877 165, www.stavby-rd.cz

Nabízíme:

•stavby rodinných domů
•zateplení fasád
•čištění fasád
•zámkové dlažby
•sádrokartony
•omítky, obklady, dlažby
-stavby plotů
-zemní práce pásovým bagrem

ŽUMPA  12 m3 - 37.500 Kč    
1-komorová železobetonová
cena včetně dopravy do 20 km
od Frýdku-Místku, výkopu,
osazení, zahrnutí
Tel: 608 877 165
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PRAŠIVÁ
 2012

BABIČKO, DĚDEČKU, 
VYPRÁVĚJ JEŠTĚ JEDNOU

Ě ČBAB Č

Program
10.00  Zahájení, areál Kamenité
10.30  Mše svatá
11.30  Výstup ke kostelíku 
  sv. Antonína na hoře Prašivá
13.00  Společný program
15.30  Závěrečné požehnání 

diecézní setkání dětí s otcem biskupem
pondělí 2. července 2012

SBÍRÁME TRVANLIVÉ POTRAVINY PRO KLIENTY CHRÁNĚ-
NÉHO BYDLENÍ. PŘINESTE RÝŽI, TĚSTOVINY, KÁVY, ČAJE, 
JAKÉKOLI KONZERVY NEBO POLÉVKY V SÁČKU. 
POZOR NA DATUM TRVANLIVOSTI.

TĚ JEDNOU

Ě-
, 

B
V

SBÍRÁM
NÉHO BYDLENÍ. PŘINESTE RÝŽI, TĚSTO
JAKÉKOLI KONZERVY NEBO POLÉVKY
POZOR NA DATUM TRVANLIVOSTI.

V případě nepříznivého počasí se bude konat pouze mše svatá v bazilice  
ve Frýdku. Sledujte internetové stránky www.kpc-ostrava.archa.info

Nezapomeňte si s sebou vzít pláštěnky a svačinu. Malé občerstvení si mů-
žete koupit na místě.

Areál Kamenité najdete mezi obcí Vyšní Lhoty a Dobratice v blízkosti 
Frýdku-Místku. Parkoviště pro farní autobusy je zajištěno přímo u areálu 
Kamenité a u restaurace Harenda.

...a tak ať si střádají dobrý základ pro budoucnost, aby obdrželi pravý život.
1 Tim 6, 19



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 fi nančního odboru, účetní

558 412 306 Jana Kolářová, referent fi nančního odboru, místní

  poplatky, povolení průjezdu přes most

558 412 303 Jaroslava Frischtoková, vedoucí stavebního úřadu

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

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 Kleinwächter, Frýdek-Místek. Uzávěrka příštího čísla 16. 7. 2012 do 17:00 hodin.






