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Slovo starosty
Vážení občané,

dva měsíce prázdnin uběhly a také čas 
letních dovolených pomalu končí. V naší 
základní škole ovšem během prázdnin pro-
bíhal čilý stavební a provozní ruch, protože 
se rekonstruovaly některé místnosti. Jsem 
velmi rád, že Vám nyní mohu sdělit, že se 
podařilo v termínu do 31. srpna zajistit mo-
dernizaci prostor pro jednu třídu Mateřské 
školy v budově školy základní. V pondělí 
3. září 2012 tak mohly nastoupit první děti 
z nové třídy mateřské školy do krásně vyzdo-
bených místností a zahájit školní rok. Pře-
jeme jim, ať se všem v mateřské škole líbí. 
Tímto chci poděkovat všem, kteří se na rea-
lizaci uvedené rekonstrukce podíleli. Zvláš-
tě pak společnosti BESKYDGROUP, s.r.o., 
která byla generálním dodavatelem stavby 
a panu Stanislavu Nytrovi, který prováděl 
stavební dozor. Dále děkuji zaměstnancům 
školy a školky, kteří prostory uklidili, vyzdo-
bili a vytvořili pro děti krásné a příjemné 
prostředí. Všem žákům základní školy pak 
přejeme hodně úspěchů ve studiu v tomto 
školním roce a zvláště novým prvňáčkům 
přejeme úspěšný start do školních let.

Poslední srpnová sobota již tradičně pat-
řila oslavě Dne obce – Velké Doberské 2012. 
Počasí nám přálo a mohli jsme si tak užít pří-
jemný a slunečný den. Díky pomoci mnoha 
dobrovolníků, členů komisí, zaměstnanců 
obecního úřadu a členů občanských spolků 
jsme připravili pro návštěvníky širokou na-
bídku sportovní i kulturní zábavy. K tomu 
jsme zajistili také nejrůznější druhy občer-
stvení, takže si snad všichni mohli vybrat 
podle své chuti. Velmi rád bych poděkoval 

také všem sponzorům, protože bez jejich fi -
nanční či materiální podpory bychom těžko
mohli podobnou akci v takovém rozsahu 
upořádat. Seznam sponzorů a další infor-
mace si můžete přečíst v článku pana mís-
tostarosty Mgr. Milana Stypky. Všem, kteří 
jste obětavě pomáhali, velmi srdečně děkuji. 
Doufám, že se místním návštěvníkům i na-
šim zahraničním hostům na obecních slav-
nostech líbilo a že se opět za rok na těchto 
slavnostech společně setkáme.  

V minulých dnech také proběhly oslavy 
120. výročí založení Sboru dobrovolných 
hasičů v Dobré. Na pozvání paní starostky 
sboru ing. Ludmily Baranové přijeli také 
hosté z naší polské družební obce, kteří se 
účastnili zahájení oslav mší svatou v kostele 
Sv. Jiří. S přáním všeho dobrého do dalších 
let našeho hasičského sboru vystoupil sta-
rosta města Buzckowicze pan Josef Caputa 
a pamětní medaili předával velitel hasičů 
z Rybarzovic pan Stanislav Gorny. Oslavy 
pokračovaly slavnostní schůzí v restauraci 
„Obecník“, kde jsme také za vedení naší 
obce popřáli našim hasičům všechno nej-
lepší a poděkovali jim za jejich záslužnou 
dobrovolnou činnost. Rada obce se roz-
hodla schválit pro sdružení SDH Dobrá při 
této příležitosti fi nanční příspěvek ve výši 
15.000,- Kč, pro zařízení expozice na obec-
ním úřadě, kde bude vystaven prapor sboru, 
socha patrona Sv. Floriána a další předměty. 

Na závěr této informace mi dovolte, 
abych Vás pozval na 11. zasedání Zastu-
pitelstva obce Dobrá, které bude probíhat 
v pondělí 24. září v 17,00 hodin ve společen-
ském sále naší základní školy.

Ing. Jiří Carbol, starosta obce
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DEN OBCE - VELKÁ DOBERSKÁ 2012

na pořadu následující sportovní odvětví: 
nohejbal, vodní fotbal, malá kopaná, páka 
a stolní fotbal. 

O hladký průběh soutěží se starali 
rozhodčí pod vedením pana Zdeňka Kafky. 
Ten na jednotlivá stanoviště nominoval své 
kolegy – Edu Mališe, Vojtu Mališe, Pavla 
Peterka, Dalibora Hájka, René Křižáka, 
Ladislava Hájka, Igora Palarčíka a Kamila 
Zíchu. Díky výše jmenovaným disciplíny 
proběhly hladce a bez časových průtahů. 
Všichni vítězové byli slavnostně vyhodnoce-
ni a obdarováni poháry a cenami v průběhu 
hlavního programu.

Po skončení části sportovní nastal čas 
a prostor pro přivítání našich slovenských 
přátel. Dorazili v pravé poledne a jejich 
opatrovníci z řad Klubu seniorů a Svazu 
tělesně postižených  se jich okamžitě ujali, 
poobědvali s nimi ve školní jídelně (chutnou 
krmi připravili zaměstnankyně jídelny paní 
Martina Balažíková, Olga Mužná a Zdeňka 
Muroňová, díky…) a po celou dobu až do 
jejich odjezdu se jim se zájmem a aktivně 

Poslední srpnová sobota už neodmysli-
telně patří pořádání Dne obce. Ten letošní 
ročník byl vskutku historický  -  již podesáté 
se konala „Velká Doberská“! Jsme rádi, že 
se nám podařilo udržet tuto tradici a mohli 
jsme spolu s Vámi prožít den, který se jistě 
nesmazatelně zapíše do kroniky naší obce. 
Jaký byl tedy jubilejní ročník? 

Náročný na přípravu.  Již v loňském roce 
jsem se téměř nedopočítal lidí, kteří se podí-
leli na přípravě a samotném průběhu největ-
ší obecní akce. Ani letos tomu nebylo jinak. 
Všem bude jmenovitě v textu po zásluze po-
děkováno, neboť bez jejich pomoci by akce 
nemohla být tak úspěšná.

Vše započalo sportovními soutěžemi. 
Novinkou byl sponzoring jednotlivých spor-
tovních disciplín. Sluší se poděkovat spo-
lečnostem MOBIS, HELSINKI GROUP, 
NEXT WEB, BONO AUTO, SET TRADE 
a AUTOMOTOSLUŽBY NONDEK-
MLČÁK – všechny přispěly hodnotnými 
cenami, o něž se o sobotním dopoledni 
i podvečeru urputně bojovalo. Letos byla 

25. srpen 2012
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věnovali. Myslím, že naši hosté si to tady 
v onu sobotu docela užili a mnohým se ani 
odjet nechtělo.  Za starostlivost patří velký 
dík paní Marii Čajánkové,  Jiřině Nagyové, 
Věře Pánkové, Janě Zmudové, Aleně Svo-
bodové, Vojtěšce Gavlasové a panu Čeňku 
Juřicovi.

Úvod hlavního kulturního bloku obsta-
rala zcela nová soutěž. Zatímco nedávno 
v Ochodnici připravoval náš tým halušky, 
v Dobré se uskutečnil 1. ročník Mezinárod-
ní soutěže v přípravě bramborových placek. 
Soutěžila čtyři družstva vždy o třech čle-
nech. Nejprve se reprezentanti jali škrábat 
brambory, pak vzniklou hmotu různými 
způsoby dochucovali a po procesu smaže-
ní předvedli své „výrobky“ zkušené porotě 
(pan Igor Palarčík – předseda, Vítězslav 
Frischtok a Milan Stypka – členové). Mohu 
vám sdělit, že volba nejlepší delikatesy byla 
velmi obtížná, a když k tomu připočteme 
zajímavý tanec jedné ze zúčastněných trojic 
(našich hasiček!), porota jen stěží stanovi-
la pořadí – palmu vítězství v premiérovém 
ročníku soutěže si odnesly naše „svazačky“, 
ano, takto nazval moderátor Velké Dober-
ské 2012 pan Vlastimil Kalmus vítěznou 
trojici reprezentující Svaz tělesně postiže-
ných ve složení paní Miroslava Kocembová, 
Marie Harvišová a Jarmila Pastorová. Bla-
hopřejeme!

Blížila se 14. hodina a s ní – po dlouhé 
odmlce – vystoupení našich předškoláků 
a školáků. Moc rádi jsme jim dali prostor, 
aby se ukázali domácímu publiku i ochod-
nickým přátelům a věřili jsme, že spolu se 
svými pedagogy nacvičí okouzlující pro-
gram, kterým potěší zrak, sluch i srdce 
všech přítomných. A ono se to povedlo! Dík 
patří všem vystupujícím a jejich vyučujícím 
- za mateřskou školu paní Ludmile Sikorové 

a Evě Březinové, za základní školu pak paní 
Olze Kafonkové a Evě Novosadové.

Areál se pomalu plnil, na řadu měly přijít 
očekávané a mnohým návštěvníkům dobře 
známé ochodnické folklorní soubory. Po 
nutné zastávce ve společenském sále – ten 
sloužil také jako převlékárna pro naše hosty 
(zde se jich ujala paní Radana Weissman-
nová spolu s paní Šárkou Romanidisovou) 
– jsme přivítali před pódiem věhlasné ma-
žoretky ELLIS. Tanečnice předvedly téměř 
profesionální výkon a bylo docela jedno, 
zda jste sledovali starší nebo mladší dívky. 
Všechna děvčata byla skvělá a jsme moc 
rádi, že se u nás objevila a předvedla svůj 
um. Klobouk dolů. Následovalo zpívání 
s folklorním uměleckým souborem Kýčera, 
poté se areálem nesly zvučné písně pěvec-
kého souboru Seniorka. Oba dva soubory 
se stávají pravidelnými účastníky Dne obce, 
podle slov jejich členů zde jezdí velmi rádi, 
protože se mají na koho těšit.

Diváci zatleskali slovenským umělcům 
a najednou se všude v prostoru před pódiem 
objevily žíněnky a na nich se odehrála neví-
daná show dívek a chlapců z našeho oddílu 
juda. Nové prvky, nacvičené sestavy, salta 
a přemety – premiéra akčního cvičení právě 
na Velké Doberské – díky patří paní Pavle 
Prollové a panu Luďku Kubíčkovi, samo-
zřejmě všem judistům. Paráda!

Opusťme na chvíli prostor určený růz-
ným vystoupením a zaměřme se na jiné 
aktivity. Jednou z nových možností, kterak 
pobavit děti a poučit dospělé, byla návštěva 
přilehlého koutu areálu – ten byl celý vypl-
něn činností pracovnic a pracovníků Chari-
ty se sídlem ve Frýdku-Místku. Deset stano-
višť soutěží a další zábavy pro děti různého 
věku, možnost nechat si změřit tlak nebo 
míru cukru v krvi, poradit se specialisty na 



-  4  -

pomoc starším a nemohoucím občanům 
– letošní Den obce nebyl jen o zábavě, ale 
i o poučení. Dobrovolní pracovníci Charity 
FM bavili děti až do tmy a dařilo se jim to 
náramně – tak dobře, že mají „předplacený“ 
prostor i v roce následujícím! Díky.

Hyperaktivní děti si mohly zaskákat 
v hradu nebo se povozit na zvířátkách (ty 
menší) a v jeepech (ty větší nebo menší 
s rodiči). Prodlouženou nabídl i vodní fotbal 
a pro některé děti to byla šance si zábavu 
aspoň na chvíli vyzkoušet.  

Své „místo na slunci“ si musely najít 
i „malérečky“  -  ty sklidily velký úspěch již 
na oslavě Dne dětí. Skupinka dívek a žen, 
která se výtvarně realizovala na obličejích 
dětí i dospělých se oproti Dni dětí rozrost-
la… a stejně malovala téměř až do úplného 
vyčerpání (nejen barev…) – proto dík patří 
jmenovitě paní Jaroslavě Matyskiewiczové, 
Janě Golíkové, Juditě Hromjákové a Barboře
Vláčilové – dámy, díky, neustále se zlepšujete! 

  Ale rychle zpátky na pódium. Tady se už 
ujala vlády první kapela celého Dne obce – 
místní Máma mele maso. Kapela aparaturu 
(dovezenou a sestavenou panem Ivo Vlko-
šem) otestovala a nevedla si vůbec špatně. 
Jsem rád, že všichni na pódiu předvedli so-
lidní výkon a že nervozita, která mezi hu-

debníky panovala ještě několik hodin před 
vystoupením, byla pryč. Jen tak dále, mladí 
přátelé! A suneme se hudebním progra-
mem, na řadě byla ostravská Acoustica 
– kapela složená z rockových harcovníků 
doplatila možná na to, že si sama nepově-
děla o přízeň diváků. A že díky těm kvalit-
ně akusticky zahraným hitům klidně moh-
la! Před diváky se objevila další „krajová“ 
zvláštnost – Acoustic Irish – sice žádný Ir 
na pódiu, ale spousta diváků pohybujících 
se do rytmu jejich popěvků pod pódiem – 
skvělá ukázka citu, smyslu pro detail a hu-
debního umu. 

Střih. Pauza – a vše se připravuje na 
slavnostní předání Cen obce za rok 2011. 
Současně jsou postupně odměňováni soutě-
žící ze všech sportovních disciplín. Všechno 
se odehrává za přítomnosti diváků a jejich 
hlasité podpory. Fotoaparáty cvakají, mobi-
ly svítí, video jede naplno. Všem oceněným 
blahopřejeme!

(Kompletní výsledkový servis ze sportovní 
části Dne obce 2012 najdete v příštím vydání 
DL.)    

Ceny předány, potlesk odezněl a na řadě 
je další kapela – Bandjeez. Zaznívají popr-
vé originální písně, navíc v rodném jazyce, 
kapela sází na známější skladby, auditori-
um s ní zpívá refrény, někteří diváci kladně 
hodnotí spojení textů s muzikou, pohodová 
atmosféra…

…ale napětí stoupá – v areálu se již po-
hybuje hlavní hvězda večera. Někteří z po-
řadatelů spěchají na obecní úřad vypůjčit 
si „zapomenuté“ zrcadlo, vše vyřešeno ke 
spokojenosti paní zpěvačky a…pod pódi-
em houstnoucí dav, který napjatě sleduje 
zvukovou zkoušku. Nástroje zní, jak mají 
a očekávaný zlatý hřeb večera může začít – 
koncert paní Lenky Filipové se nese jednak 
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v duchu „hitů a evergeenů“, ale dojde i na 
ukázku hudební virtuozity. Tady se asi mno-
hým z přihlížejících tajil dech. Nádherný 
zážitek je zakončen několika známými pís-
ničkami a diváci odměňují umělkyni bouř-
livým aplausem – nutno říct, že zcela za-
slouženým a tak trochu očekávaným. Díky 
i vám, paní Lenko…

Blíží se 22. hodina a všichni obracejí 
zraky směrem ke kostelu. Tradiční, barev-
ný, skvěle naprogramovaný, tedy s citem 
a zkušeností připravený ohňostroj kreslí 
netušené obrazy na noční oblohu. Velkou 
pochvalu zaslouží pan Ladislav Krištof, 
Mr. Fireworker!

Tradiční bylo rovněž zakončení, neboť 
Sagar roztančil celý areál.

Kvalitu celé akce zvýrazňují i další lidé, 
kteří svým zodpovědným způsobem a na 
úkor svého osobního volna neváhají a při-
loží ruku k dílu – zatímco programová část 
Dne obce se připravuje a ladí několik měsí-
ců, areál se dotváří pár dnů před samotnou 
akcí. Také letos se zhostili práce na výbor-

nou pánové Petr Prčík, Milan Gavenda 
a Aleš Damek. Návštěvníci se chodí bavit, 
ale samozřejmě mívají žízeň a hlad. Letos 
se objevily hned dva prodejní stánky navíc – 
pivo jste si mohli dát nově ve stánku Holby 
(s obsluhujícím panem Liborem Kohutem 
a Tomášem Prčíkem) a najíst se ve stánku 
fi rmy DEIWIX (ta věnovala všem hostům 
i organizačním pracovníkům bagety a ne-
alko…). Klasickým občerstvovacím místem 
se stal stánek mysliveckého sdružení – o ná-
ročnou a dlouho trvající obsluhu se starali 
pánové Jan Matera, Jaroslav Byrtus, Karel 
Klimek, Zdeněk Friedel, Lukáš a Václav 
Pantlíkovi, Václav Sitek a Jan Hendrych. 
Zvěřina je holt zvěřina, ta osloví i nejná-
ročnějšího hosta. Ukojit hlad i žízeň mohli 
příchozí také v tradičním „budynku“ našich 
hasičů – a že vědí, jak je celý Den obce ná-
ročný, připravili se letos opravdu skvěle. Ve 
stánku se jich vystřídalo přes dvacet! Rád jim 
všem poděkuji, nejprve touto formou, poz-
ději i osobně – a komu? Paní starostce SDH 
Dobrá Ludmile Baranové, Markétě Řízko-
vé, Ivetě Řehákové, Marcele Kiszové, Janě 
Mikolášové, Lence Hrabcové, Květoslavě 
Řízkové, Pavle Carbolové, Jarmile Krišto-
fové, Nikole Imričkové, Anetě Kiszové,
Simoně Řízkové, Michaele Řízkové, Tomáši
Kaňokovi, Martinu Kaňokovi, Vlastimilu 
Kiszovi, Zdeňku Řízkovi, Petru Carbolovi,
Radomíru Hrabcovi, Martinu Kaňokovi, 
Martinu Sikorovi a Davidu Gavendovi. 
Dalším podpůrným stánkem – jen s nealko 
nápoji, alkoholem a pivem – byl stánek 
obecní. Ani zde nenastal žádný problém, jak 
a kým stánek obsadit – dovolím si zde podě-
kovat paní Evě Prčíkové, Marcele Kolkové, 
Janě Kolářové, Aleně Alexové a panu Zdeň-
ku Kolářovi – dále paní Elišce Andrlové, 
Pavle Michalíkové a panu Jiřímu Davidovi 
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za závoz obecního stánku i zázemí na obci 
– zde si v doprovodu našich seniorů zašli 
naši slovenští hosté v klidu posedět a občer-
stvit se – s péčí se jim věnovaly paní Marcela 
Krestová a Eliška Andrlová.

Provázanost jednotlivých činností zajiš-
ťovala organizační „jednotka“ pod vedením 
pana Bohuslava Sikory. Ten se spolu s pa-
nem Janem Bilkem, Janem Sikorou, Štěpá-
nem Cudzikem, Jiřím Slovíkem a Ivanem 
Berským starali o hladký průběh celé akce. 
Pokud na své úkoly nestačili, na pomoc 
přispěchali další, např. členové kulturní 
komise - paní Jaroslava Velčovská, Leona 
Bařinová, Bob Matušek a Jakub Gryžboň – 
také oni si zaslouží poděkování.

Text k jubilejnímu ročníku  „Dne obce 
– Velká Doberská 2012“ je opatřen spous-
tou fotografi í (autorem je pan Jiří Pastor) 
a také videozáznamem (ten pořídil a upra-
vil pan Michal Návrat) – obojí naleznete na 
webových stránkách obce, Facebooku nebo 
„rajčeti“.

Nezbývá než uzavřít další kapitolu Dne 
obce, již desátý ročník a směle se připravo-
vat na ročník následující. 

Věřím, že všichni jmenovaní ve výše uvá-
děném textu přijmou pozvání vedení obce 
na akci „Za Velkou Doberskou 2012“, 

která se – stejně jako v loňském roce – usku-
teční v restauraci Cyklobar v pátek 5. října 
2012. Tato afterparty začne ve 14 hodin. 
Rádi bychom uvítali všechny vyjmenované 
spolupracovníky, podělili se s nimi o zážit-
ky a názory, uhostili je a osobně jim všem 
poděkovali. Těšíme se na vás!

Závěrem mi dovolte malé zamyšlení.
Organizace akce tohoto typu s podporou 

lidí, kteří mají svá zaměstnání, své rodiny, 
svůj volný čas…je velmi náročná. Může-li 
se však člověk spolehnout na jejich pomoc, 
zodpovědný přístup a plnění povinností 
před, během i po skončení akce, pak zbývá 
už jen věřit, že vyjde počasí. Z tohoto úhlu 
pohledu snad akce dopadla nadmíru dobře.

Vždy se objeví některé nedostatky a je 
pak na pořadateli, aby se jim snažil v dal-
ších letech vyhnout, nebo je eliminovat na 
minimum. Není zájmem pořadatele zamést 
problémy pod koberec, zmíním zde některé 
zápory, které se mohly v očích některých ná-
vštěvníků jevit jako kaňky na běloskvoucím 
papíře – nevhodně zvolený termín podobné 
akce sousední obcí Nošovice (obě akce se ko-
naly ve stejném termínu… starosta Nošovic 
se několikrát omluvil a přislíbil změnu ter-
mínu v příštím roce…), ukončení akce ve 24 
hodin – tedy o půlnoci (objevily se názory, že 
si Den obce – jako největší kulturní a spole-
čenská akce v obci dobrá – zaslouží trvání 
až do ranních hodin…) – areál je umístěn 
v obydlené zástavbě, i kolem něj bydlí naši 
občané, možná by prodloužení pochopili, 
možná ne…, slabá pořadatelská služba (na 
rozdíl od loňského roku, kdy pořadatelský 
tým tvořili mladí lidé, letos dostali šanci 
starší, dospělí a zkušení matadoři…s šancí 
nenaložili nejlépe, což bylo způsobeno ne-
informovaností a nedostatečným popisem 
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činnosti služby před akcí a pravděpodobně 
se vrátíme k mládeži…), pracovníci bezpeč-
nostní agentury (byli jsme upozorněni, že 
dojedou dva mladí policisté… nejen mládím 
se vyznačovali, ale i nezkušeností…), zvuková
zkouška před vystoupením kapely Sagar 
– není možné se připravovat 50 minut 
s vědomím, že musím o půlnoci končit… 
existuje úvaha kapely prostřídat, nepředbí-
hejme, uvidíme…, úklid po akci - neuskuteč-
nil se vzhledem k počasí hned v neděli, ale až 
během pondělí.

A klady? O těch podumejte sami…
Ještě jedna novinka vzešla z letošního 

ročníku Dne obce - po dohodě se sponzory
soutěže ve stolním fotbale obě „hračky“ 
najdou své nové majitele  -  jedna poputuje 
do místní školní družiny, druhá jistě najde 
uplatnění v prostorách Charity FM – děku-
jeme společnosti Automotoslužby Nondek-
Mlčák z Dobré.  

Den obce – Velká Doberská 2012 
je za námi, ať žije ročník následující 

v roce 2013!

Setkání slezských velocipedistů
- Dobrá 2012 - Cyklobar

Není jednoduché tvořit tradici. Důleži-
té je však začít a dát tak možnost občanům 
podílet se na jejím zrodu, nebo jen být u toho
jako divák a obdivovatel. Takhle nějak vše 
začalo. Myšlenka pozvat do naší obce ve-
locipedisty ze širokého okolí se objevila na 
začátku letošního června. Nadšenci staro-
bylých kol byli osloveni až v průběhu srp-
na, přesto mnozí z nich neváhali a na svých 
kolech dojeli i přes nepřízeň počasí. Pod 
záštitou obce, Doberského spolku a re-
stauračního zařízení Cyklobar, s podporou 
pivovaru Hanušovice se přece jen I. ročník 
setkání v Dobré uskutečnil. 

1. ročník „Rendez vous slezských velo-
cipedistů - Dobrá 2012“ se konal v pátek  
31. 8. 2012 v areálu restaurace Cyklobar. 
Toto setkání se stalo součástí akce Loučíme 
se s prázdninami, která probíhala ve stejný 
den. 

Soutěž začala technickou přejímkou jezd-
ců a kol. Důležité role rozhodčích se ujali 
pánové Werner Knab (z Frýdku-Místku) 
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Všichni milovníci skvělého herectví propojeného s ryzím člověčenstvím a přátelským 
vztahem k lidem známým i neznámým jistě nezaváhají a najdou cestu do společenského 
sálu, aby se na téměř dvě hodiny oddali poslechu historek prožitých, nebo lehce dovymy-
šlených, avšak vždy přednesených s lehkostí, pokorou i herec-
kou virtuozitou. Přijďte strávit s žijící legendou českého herec-
tví příjemný podvečer v rámci pořadu “Cestou necestou”. 
Srdečně zve vedení obce ve spolupráci s kulturní komisí. 

Dovolím si doplnit pozvánku o několik vět 
z pera majitelů umělecké agentury, která exkluzív-
ně zastupuje pana Miroslava Donutila :   

„V pořadu „Cestou necestou“ pokračuje Miroslav
Donutil v sérii vyprávění o přátelích, kamarádech 
i neznámých lidech, které v životě potkal. Umělec vy-
práví příhody z cest po světě, o svých koníčcích, o milo-
vané Vysočině. Často se také vrací ke svým uměleckým 
začátkům na studiích v Brně a v brněnském divadle 
Husa na provázku. Celý pořad je doprovázen příjemnou 
atmosférou a hlavně smíchem diváků; lze v něm však 
najít i hlubokou životní moudrost.“

(v režii paní Kateřiny Carbolové) a soudek 
piva, ostatní účastníci také neodjeli s prázd-
nou a kromě velmi zajímavého zážitku si 
odvezli i pěkné ceny. Všichni pořadatelé 
i účastníci hodnotili setkání jako velmi dob-
ré, organizačně na slušné úrovni a majite-
lé historických kol dokonce naznačovali, 
že rádi přijedou i příští rok. Uvidíme… jen 
diváků se mohlo sejít více, ale snad se to 
v rámci 2. ročníku podaří napravit.

a Jiří Matýsek (z Dobré)  -  kdo jiný by mohl 
lépe posoudit „hodnotu“ vystavených kol, 
než zkušení a ostřílení sběratelé velocipédů 
i motocyklů z doby hlubokého minulého
století. Vhodným doplňkem některých 
účastníků bylo dobové oblečení, které krás-
ně dotvořilo atmosféru setkání, stejně jako 
swingové melodie. Na moderování akce se 
podílel Jakub Gryžboň (Doberský kulturní 
spolek).

Vyvrcholením setkání bylo vyhodnocení 
soutěže historických kol, vítěz obdržel pohár 

POZVÁNKA NA KULTURNÍ ZÁŽITEK

Miroslav Donutil v Dobré!
3. 10. 2012
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Umělecké vystoupení pana Miroslava Donutila se uskuteční ve středu 3. října 2012 ve 
společenském sále při základní škole se začátkem v 19 hodin. Cena vstupenky je 200 Kč.
Místa k sezení nebudou označena. Předprodej vstupenek bude zahájen 20. září 2012 od 
8 hodin v kanceláři č. 17 na Obecním úřadě dobrá. Objednávky lze učinit na tel. čísle 
558 412 306 (paní Jana Kolářová) nebo emailem: kolarova@dobra.cz

POZVÁNKA pro členy Klubu seniorů
a Svazu zdravotně postižených
i ostatní neregistrované seniory

mise doplní sortiment občerstvení takovým 
způsobem, aby si každý dokázal vybrat) 
a  pod vedením pracovníků pivovaru si za-
hrajete společenské hry, samozřejmě o zají-
mavé ceny. 

Rádi bychom Vám všem, kteří se roz-
hodnete přijmout naše pozvání do spole-
čenského sálu při základní škole, popřáli již 
nyní příjemně strávené odpoledne.

Kdy? pondělí  15.října 2012

Začátek? v 15 hodin

Kde? společenský sál při
 ZŠ Dobrá

Kdo je zván? členky a členové Klubu
 seniorů a Svazu zdravotně 
 postižených (ostatní,
 neregistrovaní senioři jsou 
 rovněž vítáni)      

Co vás čeká? 2 hodiny informací a rad
 a ochutnávání a zábavy
 o ceny

Přijďte. Pokud bude mít taková „kom-
binovaná“ akce úspěch a bude se Vám líbit, 
rádi ji s malou obměnou zopakujeme.

Vedení obce a členové kulturní komi-
se si dovolují pozvat členky a členy Klubu 
senior a Svazu zdravotně postižených na 
zajímavou akci, která bude mít naučnou 
a informativní část (v délce jedné hodiny) 
a část zábavnou. V první části akce se pří-
tomní dozvědí důležité informace prostřed-
nictvím pracovnic sociálního odboru Magis-
trátu ve Frýdku-Místku. Bude představena 
nejen činnost odboru sociálních služeb, ale 
také systém a jednotlivé druhy služeb, opo-
menuty nezůstanou ani příklady různých ži-
votních situací, v nich může pomoci sociální 
pracovník. Je předpoklad, že po skončení 
ofi ciální části prezentace výše uvedených 
služeb, bude prostor pro dotazy a rozvine 
se diskuze nad některými tématy. 

Vedení obce využívá takové nabídky 
spolupráce, neboť si myslíme, že mnohé 
problémy sužující seniory nebo zdravotně 
postižené spoluobčany lze snáze řešit právě 
díky větší informovanosti a znalosti úplné 
škály možností, které oblast sociálních slu-
žeb nabízí.

Druhou část akce vyplní zábava a hra. 
Obojí bude „v režii“ Hanušovického pivova-
ru. Pochopitelně – díky sponzorovi – budete 
moci ochutnat jeho výrobky (kulturní ko-
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Š K O L E N Í   -   P R Á C E   S   P O Č Í T A Č E M   -   P R O   S E N I O R Y
     Informace pro členy Klubu seniorů a Svazu tělesně postižených, kteří se panu 

Čeňkovi Juřicovi přihlásili na školení k ovládání činností spojených s počítači  -  tento 
kurs se uskuteční ve dnech 22. – 23. října 2012 vždy od 9 do 12.30 hodin ve II. patře 
Obecního úřadu v Dobré (zasedací místnost). Účastníci si s sebou vezmou jen psací 
potřeby, dobrou náladu a… brýle.

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 odpadů? 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:

Objemné odpady: skříně, ostatní nábytek, koberce, matrace, vysloužilé vybavení do-
mácností 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, vysa-
vače, 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 výrob-

ky zváženy a zaevidována fyzická osoba (občan), která odpad předává.
Upozornění: Stavební odpady a pneumatiky, které nejsou komunálním odpadem 

nebudou na sběrných dvorech odebírány.
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Omluva
Omlouváme se všem občanům, kteří hodlali zodpovědně odložit přebytky ze svých 

zahrad právě ve výše uvedeném sběrném dvoře a neuspěli. Důvodem je stávající a platná 
smlouva o uložení odpadu v areálu sběrného dvora „Slezská“ ve Frýdku-Místku pro občany 
Dobré uzavřená mezi Frýdeckou skládkou a.s. a obcí Dobrá, neboť tato neřeší možnost ulo-
žení biologicky rozložitelného odpadu (BRO). V nejbližších dnech se sejdou zástupci obou 
smluvních stran a budou se snažit najít způsob, který napomůže našim občanům zbavit se 
i BRO v areálu tohoto sběrného dvora. Děkujeme za pochopení.

Zajištění sběru biologicky
rozložitelných odpadů

Opět 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 28. 9. 2012
Odvoz kontejneru:  v pondělí dne 1. 10. 2012

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 
uvedených pokynů. V případě, že bude biologicky rozložitelný odpad znečištěn nežádou-
cími odpady např. objemnými, nebezpečnými odpady apod. nebude Frýdecká skládka, a.s. 
schopna tento odpad využít, ale bude nutno jej odstranit uložením na skládce.

     Jsme rádi, že jste si již zvykli na možnost využití kontejneru na BRO, který stává za 
obecním úřadem – poslední svoz BRO ukázal opět nárůst nashromážděné hmoty – celkem 
v objemu 3,24 tuny.                     Milan Stypka

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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Právní poradna
pro občany obce Dobrá se uskuteční vždy první středu v měsíci, tj. 3.10.2012, 7.11.2012

a 5.12.2012, vždy od 16 hodin v budově Obecního úřadu Dobrá, 2. poschodí, zasedací 
místnost č. 21 – bývalé foto.

Volby do zastupitelstev krajů
vyhlásil prezident republiky na dny:

12. a 13. října 2012 

svým rozhodnutím ze dne 27.6.2012, publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 224/2012 Sb.

V obci Dobrá budou volby do krajských zastupitelstev probíhat ve dvou volebních okrscích:

Volební okrsek č. 1 –  pro č.p. 1 – 557 
Volební okrsek č. 2 – pro č.p. 558 – 992

Volby do zastupitelstev krajů proběhnou tedy ve dnech 12. 10. a 13. 10. 2012, kdy
v pátek 12. 10. 2012 budou volební místnosti otevřeny od 14.00 do 22.00 hodin
a
sobotu 13. 10. 2012 budou volební místnosti otevřeny od 8.00 do 14.00 hodin.

Volební místnost je určena pro oba okrsky v budově Základní školy Dobrá, Dobrá č. 860, 
víceúčelový sál, 1. poschodí (přístavba nad školní jídelnou, vchod z boční strany).

Právo volit do zastupitelstva kraje má státní občan ČR, který alespoň ve druhý den voleb do-
sáhl věku nejméně 18 let a je přihlášen k trvalému pobytu v obci, která náleží do územního 
obvodu kraje (§ 4, písm. 1, z.č. 130/2000 Sb., v platném znění).
Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné.

Oznámení
Dovolujeme si Vám oznámit, že v sobotu 6. října 2012 od 12 hod. bude pro veřejnost 
zcela uzavřeno  multifunkční hřiště obce Dobrá. Na celém jeho prostranství bude probí-
hat společensko-sportovní akce „GCZ family & sport day 2012”, kterou pro své zaměst-
nance pořádá obchodní společnost Glovis Czech Republic s.r.o., člen Hyundai Motor 
Group. Děkujeme za pochopení.



9/2012

-  13  -

Volič je povinen dle § 31, písm.3) z.č. 130/2000 Sb. v platném znění, při hlasování prokázat 
totožnost a státní občanství ČR, platným občanským průkazem nebo platným cestovním 
pasem.

Voličský průkaz pro volby do zastupitelstev krajů
Ve volbách do zastupitelstev krajů byla zavedena možnost hlasovat na voličský průkaz. 
Voličské průkazy vydává obecní úřad na žádost voliče zapsaného ve stálém seznamu voličů
v územním obvodu kraje, kde jsou vyhlášeny volby.

Podle § 26a zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, voliči, který nebude moci volit ve volebním okrsku,
v jehož stálém seznamu je zapsán, vydá obecní úřad na jeho žádost voličský průkaz
a poznamená tuto skutečnost do stálého seznamu a do jeho výpisu pro okrskovou volební
komisi. Voličský průkaz se vydává pouze voličům zapsaným ve stálém seznamu v územním
obvodu kraje, kde jsou vyhlášeny volby.

Volič může požádat již dnes o vydání voličského průkazu:

• žádostí v listinné podobě opatřenou úředně ověřeným podpisem voliče; ověřený
 podpis žadatele zákon vyžaduje proto, aby byl volič, který o vydání voličského
 průkazu žádá, chráněn před zneužitím tohoto institutu. Pro žádost o vydání voličského
 průkazu v listinné podobě není žádný předepsaný formulář.

• žádostí v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým popisem voliče

• žádostí v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky.

Žádost musí být příslušnému obecnímu úřadu doručena nejpozději 7 dnů přede dnem
voleb, tj. do 5. října 2012.

• osobně; v tomto případě není písemná žádost vyžadována, neboť obecní úřad, který je
 oprávněn voličský průkaz vydat, o žádosti voliče po prokázání jeho totožnosti učiní
 úřední záznam, ve kterém veškeré potřebné údaje uvede; o vydání voličského průkazu
 lze požádat do okamžiku uzavření stálého seznamu, tj. do 10. října 2012 do 16.00
 hodin.

Voličský průkaz opravňuje k zápisu do výpisu ze stálého seznamu voličů ve dnech voleb 
ve volebním okrsku spadajícím do územního obvodu kraje, kde jsou volby vyhlášeny 
a v jehož územním obvodu je volič přihlášen k trvalému pobytu.

Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát.



-  14  -

Burza zimního dětského oblečení
Sociální komise při OÚ Dobrá uspořádá ve dnech 19. a 20. října 2012 ve víceúčelovém 

sále ZŠ v Dobré burzu dětského oblečení. Jistě  jste již slyšeli o burzách dětského oblečení, 
které se uskutečnily v loňském roce a letos na jaře. Tyto burzy se již zapsaly do podvědomí 
maminek a získávají u nich stále větší oblibu.

Do prodeje můžete nabídnout zimní oblečení do 10-ti let věku dítěte a zimní vybavení 
(lyže, brusle apod.) vše dohromady v maximálním počtu 50 kusů. 

Burza proběhne s následujícím programem :
Oblečení se bude vybírat v sále ZŠ v Dobré v pátek 19. 10. 2012  v době od 10,00 hod do 
11,30 hod a od 15,00 hod  do 17, 00hod.  

V sobotu 20. 10. 2012 v době od 8,00 hod do11,00 hod proběhne samotná burza, na které 
můžete jiné zboží zase nakoupit.

Výdej peněz a vrácení neprodaných kusů se uskuteční rovněž v sobotu 20. 10. 2012 
v době od 14,00-15,00 hod. Nevyzvednuté věci, budou věnovány na charitu.
Věci musí být čisté a v dobrém stavu.

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

Za sociální komisi  Žižková Marie

… Základní škola Dobrá informuje
Slavnostní zahájení
školního roku

Sladký čas letních prázdnin odešel ces-
tou vlkovou a začal nový školní rok, který 
někteří vítají s radostným očekáváním, a jiní 
ho raději nevítají vůbec. Do první skupiny 
rozhodně patřilo přes padesát prvňáčků, 
kteří 3. září ráno před naší školou netrpělivě 
očekávali začátek něčeho nového a nezná-
mého.

Letos však naši nejmenší žáci nesměřo-
vali rovnou do tříd, ale zamířili do školního Jaká tajemství asi skrývá sluníčkový kornout?
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nemohou první školní den usednout poprvé 
do lavic.

Věříme, že se prvňáčkům i rodičům je-
jich slavnostní den líbil, a přejeme jim, aby 
s takovou chutí navštěvovali školu celých 
devět let své školní docházky.

Mgr. Markéta Turoňová

multifunkčního sálu, kde je přivítala paní 
ředitelka se svými zástupci, pan starosta 
s panem místostarostou, a čekalo je hned 
několik překvapení. Zhlédli kulturní vystou-
pení starších žáků a díky sponzorům byli 
obdarováni krásnými dárky i naplněným 
kornoutem, se kterým se nakonec podívali 
i do svých nových tříd, aby jim nebylo líto, že 

Dobrá škola – nový start 
(rozhovor s Mgr. Radkou Otipkovou)

Paní ředitelko, naše čtenáře by zajímalo, 
jaké novinky a změny s sebou přináší Váš ná-
stup do funkce.

Zásadní změnou byla změna ve vedení, 
kdy společně se mnou nastoupili do svých 
funkcí mí zástupci Mgr. Michaela Kuboňová
a Mgr. Jiří Nohel, oba z řad pedagogů naší 
školy. 

K novému školnímu roku jsme připravili 
pro žáky malé překvapení v podobě melo-
dického zvonění, které nahradilo klasické 
zvonění a známými melodiemi navodí pří-
jemnou atmosféru při vyučování. O tom, 
jaké melodie budou v naší škole „zvonit“, 
rozhodnou žáci v nejbližší době hlasováním. 
Zvonění úzce souvisí s délkou přestávek. 
Ministerstvo školství o prázdninách umož-
nilo zkrátit přestávky na 5 minut. Tuto mož-

Mgr. Radka Otipková vystudovala učitelství českého jazyka a dějepisu pro 2. stupeň zá-
kladních škol na Filozofi cké fakultě Ostravské univerzity. Do ZŠ v Dobré nastoupila v roce 
1996, během své šestnáctileté kariéry dosáhla na post zástupkyně ředitelky, ukončila dvouleté 
Specializační studium Koordinátora školního vzdělávacího programu a letos také Kvalifi kační 
studium pro ředitele škol. Mezi její největší počiny na naší škole patří koordinace tvorby a rea-
lizace Školního vzdělávacího programu „Dobrá škola – dobrý start“. Letos vyhrála konkurz na 
místo ředitelky ZŠ Dobrá a od nového školního roku se ujala své funkce. Položili jsme jí několik 
otázek.

nost jsme využili v závěrečných přestávkách 
vyučovací doby, aby se dojíždějící žáci mohli 
v klidu naobědvat a stihnout vlaky či auto-
busy domů. S ohledem na žáky však pětimi-
nutové přestávky začínají až po 5. vyučovací 
hodině.

Také na naše učitele čekala změna, a to 
elektronická třídní kniha, která plně nahra-
dila klasickou třídní knihu a má své nespor-
né výhody v přehlednosti zápisů a v usnad-
nění práce učitelům. Doufám, že si ji naši 
učitelé oblíbí. Je to jeden z kroků postupné-
ho zavádění moderního informačního sys-
tému, který umožňuje jednoduchý, rychlý 
a bezpečný přístup k potřebným informa-
cím nejen pedagogům, ale také rodičům 
a žákům, kteří se budou moci podívat na 
rozvrh, suplování nebo akce školy. Časem 
bude funkční i elektronická žákovská knížka.
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Na doberské škole učíte už poměrně dlou-
ho, je to prostředí pro Vás důvěrně známé. 
V čem spočívají silné stránky naší školy a kde 
má ještě rezervy?

Opravdu silnou stránkou je pro naši 
školu nadstandardní vybavení informačně 
komunikačními technologiemi. Tady patří 
poděkování paní ředitelce Novákové, která 
podporovala zapojení školy do nejrůzněj-
ších projektů, navázala spolupráci se spon-
zory a výsledkem je takto vybavená škola. 
Samozřejmě, že sebelepší technika nena-
hradí kvalitního pedagoga.Pedagogický 
sbor znám velmi dobře, každý z pedagogů 
má svůj potenciál, který je třeba podporovat 
a rozvíjet.  

Nevím, jestli použít slovo rezervy, ale 
určité cesty v rozvoji naší organizace vidím 
ve zlepšení jazykové vybavenosti žáků, kte-
rá však úzce souvisí s jejich motivací. Chtěla 
bych školu zapojit do projektu partnerství 
škol, navázat spolupráci se zahraničními 
školami, pořádat zahraniční zájezdy a vý-
měnné pobyty, aby si děti prakticky uvědo-
mily potřebnost znalosti cizího jazyka.

Co nás dlouhodobě trápí, je problemati-
ka zateplení školy a výměny oken. Vím, že 
zřizovatel se snaží získat fi nanční podporu 
na revitalizaci školy, a my všichni doufáme, 
že bude úspěšný. 

Můžete, prosím, krátce pohovořit o svých 
dlouhodobých plánech do budoucna? Jakou 
máte vizi pro naši školu?

Mou vizí je moderní, otevřená a efek-
tivní škola a samozřejmě kvalitní tým spo-
lupracovníků, který bude tuto vizi se mnou 
realizovat. Mezi mé dlouhodobé plány patří 

rozvíjet dobrou školu, která obstojí v očích 
žáků, rodičů, pedagogů i veřejnosti. Dále 
cílené vzdělávání učitelů a podpora jejich 
profesního rozvoje. Pomocnou ruku v pe-
dagogickém rozvoji školy je nezbytné hledat 
přes různé evropské a jiné projekty, protože 
fi nanční podpora ze strany státu je nedosta-
čující.

ICT zaměření školy bych v budoucnu 
chtěla prohloubit vytvořením digitálních 
tříd. Co se týká investičních záměrů, bude 
potřeba rekonstruovat sociální zařízení na 
2. stupni a v prostorách staré školy.

Hlavním cílem však zůstává udržet či 
zvýšit naplněnost školy - oslovit kvalitním 
vzdělávacím programem a školními aktivi-
tami rodiče a budoucí žáky nejen z Dobré 
a spádových obcí, ale také okrajových částí 
Frýdku-Místku. Tento cíl je klíčový, neboť 
škola musí především žít a fungovat jako 
určité komunitní centrum.

Nová paní ředitelka s bývalou žákyní naší školy
Míšou Bordovskou.
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Celou návstěvu jsme zakončili v zaměst-
nanecké jídelně, kde jsme si mohli pochut-
nat na korejském obědě. Exkurze do nošo-
vické automobilky byla velmi zajímavá, jak 
pro doberské občany, tak pro naše zvídavé 
žáky. 

Jan Lörinc
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Co byste popřála žákům ZŠ Dobrá a je-
jich rodičům do nového školního roku?

Našim žákům přeji co nejvíce pozitivní 
motivace k učení a překonávání sebe sama 
při plnění výstupů našeho vzdělávacího pro-
gramu, ale také kousek příslovečného štěs-
tíčka při testech a zkouškách. Rodičům pak 

dostatek trpělivosti a pochopení pro speci-
fi cké problémy dětí školou povinných, které 
máme všichni tak rádi. 

Děkuji za rozhovor.

otázky kladl  Mgr. Jan Lörinc

Doberští žáci před hlavní administrativní budovou 
automobilky Hyundai v Nošovicích.

Exkurze v Hyundai
Ve středu 5. září v dopoledních hodinách 

dostala obec Dobrá možnost zorganizovat 
exkurzi do nošovické automobilky Hyundai. 
Vedle občanů Dobré se exkurzce účastnilo 
i 20 žáků devátých ročníků naší základní 
školy v rámci problematiky volby povolání, 
kterou se naši deváťáci zabývají po celý po-
slední rok svého studia.

Autobus nás vyložil přímo před hlavní 
administrativní budovou automobilky, kde 
nás u vstupního vchodu ofi ciálně přivítal 
tiskový mluvčí fi rmy Hyundai a ředitel Od-
dělení vnějších vztahů pan Ing. Petr Vaněk. 
Uvedl nás do přednáškového sálu, kde po 
promítnutí krátkého informačního fi lmu 
o stavbě a činnosti továrny detailně poho-
vořil o zajímavostech spojených s výrobou 
automobilů v Nošovicích.

Poté každý návštěvník obdržel refl ex-
ní vestu, ochranné brýle a sluchátka, která 
umožnovala sledovat výklad průvodkyně, 
a vyrazili jsme na zhruba hodinovou pro-
hlídku celého provozu. Během exkurze 
jsme mohli nejen zblízka poznat moderní 
technické vybavení továrny, ale byli jsme 
i zasvěceni do promyšleného systému výro-
by a seznámili jsme se také s podmínkami 
práce zaměstnanců. 



ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY

Mateřská škola Barevný svět

Vážení rodiče a spoluobčané,
vítám Vás po dvou měsících prázdnin 

a doufám, že jste si krásně užili letní dny 
a načerpali nové síly. Jak mnozí z vás víte, po-
dařilo se nám v úzké spolupráci se zástupci 
obce a základní školy zahájit nový školní rok 
naší nové, páté,třídy ve zrekonstruovaných 
prostorách místní základní školy. Nová třída 
čtyřiadvaceti „Motýlků“ zahájila svůj pro-
voz,i přes drobné komplikace, dne 3. 9. 2012. 
Dne 6. 9. 2012 přišly pozdravit své nové ka-
marády a podívat se na novou třídu i ostatní 

děti naší mateřské školy, kterým se u Motýl-
ků moc líbilo. Také na ostatní děti čekalo po 
prázdninách překvapení. „Včeličky“ mají zre-
konstruováno sociální zařízení, „Sluníčka“ 
a „Broučci“ mají vymalovány třídy a šatny 
a paní kuchařky mohou vydávat jídlo v nově 
vybavených kuchyňkách.

Děkuji  všem, kteří se podíleli na promě-
ně naší mateřské školy,za jejich mimořádné 
pracovní nasazení.     
                                                        Mgr. Jana Bódisová

Dobrou chuť
ve školní jídelně

Školní jídelna při Základní škole v Dobré
se může pochlubit dlouholetou tradicí. Bě-
hem let prodělala několik větších či menších 
úprav a rekonstrukcí, poslední zhruba před 
pěti lety, kdy došlo k výrazné modernizaci 
kuchyně. Ve školní jídelně denně podáváme 
kolem 600 obědů, kromě žáků školy vaříme 
i pro důchodce, zaměstnance fi rem a další 
strávníky z řad občanů Dobré a okolních obcí. 
     Co nabízíme? Samozřejmostí je široká 
a pestrá nabídka jídel všeho druhu, která 
uspokojí i náročného strávníka. V souladu 
s moderními trendy ve výživě jsme zvýšili 
objem nabízeného ovoce a zeleniny, zvláště 
v podobě vynikajících zeleninových a ovoc-
ných salátů. Až třikrát týdně má navíc každý 
návštěvník naší jídelny možnost výběru ze 
dvou nabízených jídel. Neváhejte a využijte 
naší nabídky stravování se ve školní jídelně. 

Budete srdečně vítáni, a to nejen chlebem 
a solí.

Radana Weissmannová, vedoucí školní jídelny

Ceník obědů

  Strávníci 7-10 let Kč 18,-

  Strávníci 11-14 let Kč 20,-

  Strávníci 15 a více let Kč 22,-

  Dospělí – odběr do nosiče Kč 53,-

  Dospělí – konzumace v jídelně Kč 56,-
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20. 
Výstavu ovoce a zeleniny

ve spole enském sále Základní školy Dobrá

Bude uskute n na sout ž o nejv tší a nejt žší vystavené ovoce. 

29. 9. - 1. 10. 2012

Základní organizace zahrádká ského svazu Dobrá 
             Vás zve na

Tato sout ž je p ístupná široké ve ejnosti, nad touto sout ží 
p ebral patronát starosta obce Dobrá Ing. Ji í Carbol.

Na Vaši ú ast se t ší po adatelé zahrádká i.
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Místní knihovna Dobrá
vyhlašuje soutěž o logo knihovny

 pořádá

od 1. 10. 2012

Hory Makedonie 
výstavu fotografi í cestovatele a fotografa  Martina Mrkose

a

Čti a žij zdravě 
dne 3. 10. 2012 v 16 hodin

 Program: • výstavka knih o zdravé výživě a vše související
  • ochutnávka zdravých pokrmů aneb co je zdravé, 
   to je dobré
  • přehlídka cizokrajného ovoce a produktů zdravé výživy

Všechny srdečně zveme!Všechny srdečně zveme!

Místní knihovna DobráMístní knihovna Dobrá
v rámci celorepublikové akce

Týden knihoven 1. – 5. 10. 2012

Podmínky soutěže

Navrhněte:
Logo ve formátu A4, dále rozměr 5x5cm a logo vložené do hlavičky dopisního papíru
s údaji Místní knihovna Dobrá, příspěvková organizace, 739 51 Dobrá, č.p. 230

Výherce získá odměnu 500,- Kč

Návrhy posílejte do 31. 10. 2012 poštou na adresu: Místní knihovna Dobrá, 739 51 Dobrá 
č.p. 230 nebo na e- mail knihovnadobra@dobra.cz. 

Na dotazy Vám rádi odpovíme na tel. č. 558 641 016
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Velká Doberská 2012

Na Slavíč podruhé

Myslivecké sdružení „Vrchy“ Dobrá – 
Pazderná, hodnotí  svou stánkovou účast 
na akci Velká Doberská jako příspěvek 
k celkové atmosféře tohoto již věhlasného  
kulturního a sportovního klání v naši obci 
Dobrá. Za účasti přátel Slovenské družební 
obce Ochodnica, kteří se rovněž podíleli na 
krojovaném kulturním vystoupení a spor-
tovním zápolení. O občerstvení a dobré jídlo 
se zasloužila celá řada stánků různých orga-
nizací se svými specialitami.

Naše myslivecké sdružení nezůstalo v ni-
čem pozadu. Nabídli jsme na svém stánku
řadu zvěřinových specialit – guláš, klobásy 
a pečeni o které byl skutečně zájem. Celkově 
příznivé počasí a vystoupení různých sou-
borů a skupin jistě i přispělo k hojné účasti 
občanů všech věkových kategorii, kteří se 
dobře bavili.

Po nevydařené srpnové premiéře, kdy pro krajně nepříznivé počasí se výlet neuskutečnil, 
učiníme druhý pokus. Tentokrát v sobotu 13. října. Na přání některých turistů uspíšíme 
odjezd. Ze zastávky Dobrá „Střed“ autobus odjíždí v 7.48 hodin. Věříme, že počasí bude 
tentokrát j nám příznivější.

Srdečně zveme všechny Renáty.                                                       Za Sportovní komisi  Zdeněk Kafka

Myslivci se této akce zúčastnili podruhé 
a zájem o tyto výrobky svědčí o jejich sku-
tečné kvalitě, chutí a výjimečnosti při pořá-
dání takového setkání. Jejich přípravě a vý-
robě byla věnována maximální pozornost.

Samozřejmě nemohu opomenout naše 
členy, kteří svou snahou, umem a šarmem 
přispěli k tomuto prodeji. Za všechny bych 
jmenoval našeho místopředsedu pana Jana 
Materu, který osobním příkladem a organi-
začními schopnostmi přispěl k celkové re-
prezentaci našeho sdružení. Velké a upřím-
né poděkování ovšem zaslouží všichni naši 
členové, kteří bez ohledu na svůj volný čas 
se o to zasloužili a tak přispěli k celkové 
reprezentaci našeho sdružení.

Kladně hodnotím i přístup vedení obec-
ního úřadu a správce areálu pana Petra 
Prčíka k zajištění místa pro náš stánek 
a jeho celkovou elektrifi kaci.

Předseda Mysliveckého sdružení:
pan  Václav Vaněk
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Svaz tělesně postižených v Dobré
Dne 6. 9. 2012 jsme měli, jak bývá naše tradice pravidelně každý rok na našem oblíbe-

ném místě v Kačabaru, uzení klobás.
Těšíme se na naše členy, abychom se s nimi sešli a nabídli jim klobásu přímo z uďáku,

které nám připravili členové. Měli jsme objednané pěkné počasí, to se nám splnilo, tak 
jak jsme si přáli, svítilo sluníčko a bylo nám teplo. Sešlo se nás 65 členů, což nás potěšilo, 
a hosté. Všem chutnalo a všichni se i pobavili, nálada byla dobrá a František Biolek nám 
k tomu zahrál na harmoniku a zazpíval.

                                                                                        Marie Biolková, předsedkyně svazu

6. ročník plážového fotbálku „Zanzibar“
Dne 18. 8. 2012 se uskutečnil 6.ročník plážového fotbálku“Zanzibar“ pořádaný Spor-

tovní komisí Rady obce Dobrá. Družstva bojovaly o krásné ceny od obce Dobrá a dalších 
sponzorů, kterým tímto děkuji. Paní P. Polákové, p. Růžičkové, p. Mlčákovi, fi rmě Těšínské 
jatky a p. K. Křižákovi také za bezplatný pronájem areálu a přípravu občerstvení. Oslavy 
probíhaly u některých týmů až do pozdních večerních hodin. Výsledky jsou následující:

1. místo - M. Bohačík, M. Bohačík, L. Bohačík, P. Andruszkiw, M. Mikeska
2. místo - V. Kalmus, P. Svoboda, L. Houda, M. Hrabec, D. Hájek
3. místo - P. Milich, L. Foldyna, R. Foldyna, K. Klimczak

                                                                                              Za sportovní komisi  René Křižák

NÁBOR DO ODDÍLU JUDA SE USKUTEČNÍ OD DRUHÉHO TÝDNE ZÁŘÍ,

Každé úterý a středu 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

Život není o tom, kolik ran rozdáš, ale o tom, kolik jich dokážeš přijmout.
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O PRÁZDNINÁCH JSME
NELENILI

Nadstandardních tréninků, se zúčast-
ňovalo v průměru 20 judistů závodního 
týmu každý víkend na základně Skalice. Od 
druhé poloviny srpna bylo na Kamenci bílo. 
Chlapci a děvčata v kimonech se připravo-
vali na podzimní závodní sezónu. Součástí 
každého tréninku byl nácvik technik v dojó, 
náročný běh terénem a silová cvičení v posi-
lovně a přírodním sportovním centru pana 
Štěrby. Celý komplex, který je klubem vyu-
žíván k přípravě mládeže byl rekonstruován 
za významné pomoci státního podniku Lesy 
ČR a fi rmy JEWA.

V září nás čekají
významné soutěže

Nejdůležitější bude nominace na mist-
rovství republiky, která se uskuteční v Brně. 
Zúčastní se jí dvacítka judistů z Dobré 
a okolí, kteří budou ve svých kategoriích pa-
třit k favoritům na medaile. Očekáváme že 
letošní účast na mistrovství republiky bude 
patřit k těm úspěšnějším. Zejména v žákov-
ských kategoriích máme velmi silné obsaze-
ní. Naši dorostenci a junioři,Jerglík, Bezruč, 
Dužíková a Mikolášová jsou v hledáčku tre-
nérů státní reprezentace. Záleží jen na jejich 
píli a tréninkovém nasazeni. Všichni mají 
šanci být českými jedničkami.

Trenérka Pavla Prőllová
se v polovině září zúčastní 
mistrovství světa policejních 
sborů v Moskvě

Vedení odboru sportu ministerstva vni-
tra povolalo naši trenérku do státní repre-
zentace v prestižní světové soutěži. Pavla 
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Na světové olympiádě policie porazila Pavla Prőllová 
Ukrajinku vážící neuvěřitelných 160kg.
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Prőllová je stále ve skvělé sportovní formě 
a když nechce brát iluze mladším soupeř-
kám na republikových soutěžích, tak si pro 
letošní rok nepořídila závodní licenci. Na-
bídka reprezentovat českou policii na mist-
rovství světa se však odmítnout nedala. Tak 
celé prázdniny tvrdě trénovala a v současné 

době prodělává to méně zábavné. Musí ještě 
něco málo shodit do váhy 70kg. A když už 
jsou to jen svaly, tak se špatně shazuje. I ten-
tokrát je možno očekávat její start ve dvou 
váhových kategoriích. Především v 70. kg, 
Ale také v absolutní váze. Pavla má přede-
vším obrovské zkušenosti na to, aby se moh-
la poprat i s těmi nejtěžšími. Držme jí palce, 
pere se za Dobrou.

Mezinárodní turnaj mládeže 
se v dobré uskuteční 23. září

Soutěže se zúčastní dvě stovky chlapců 
a děvčat v mládežnických kategoriích. Do-
mácí budou patřit k favoritům. Přijďte po-
vzbudit doberskou mládež v boji s náročnou 
zahraniční konkurencí.
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 I nejmladší členové závodního týmu se v srpnu zúčastnili soustředění na Skalici.

Judo je životní styl. Takže se trénuje vždy a všude.
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ŠPRTEC SE VRACÍ
– V HLAVNÍ ROLI B.H.C.DOBRÁ

Vážení příznivci sportu a šprtce obzvláště – máme za 
sebou „letní prázdniny“, kdy jsme si odpočinuli od šprtce, 
ale mnozí naopak využili letních aktivit k „fyzické“přípra-
vě na podzimní část sezony :-) Hráči klubu B.H.C.Dobrá 
se zúčastnili několika turnajů např. v nohejbalu, plážovém 
fotbálku i soutěží v rámci dětského dne a „Velké doberské“.

Všem těmto hráčům i jejich podporovatelům děkuji za skvělou 
účast, za úspěchy a za to, že hrdě nosí název B.H.C.Dobrá nejen na hrudi :-) Naše nové mo-
tto zní B.H.C.Dobrá …„více než šprtec“… 

Klubový pokřik: ŽLUTO-MODRO BÍLÁ, TO JE NAŠE SÍLA :-)
Ano, i na jaro a léto roku 2013 (možná i do konce roku 2012) máme v plánu účastnit 

se řady soutěží mimo šprtec a rozvíjet tak své aktivity a možnosti. Základem nebude pouze 
fotbal, ale např. i nohejbal a jiné sporty, které bychom pojali mnohdy nejen jako přípravu, 
ale v plánu máme vytvořit konkurenceschopné týmy – i ve spojení s řadou nových mladých 
tváří, které nemusí být nutně součástí našeho klubu – takže „těšte se soupeři“ :-)

Novinky jsou na řadě i ve světě šprtce. Naše domácí extraliga je sice zatím ještě v plném 
proudu (momentálně dohráváme základní část a všichni již netrpělivě očekávají play-off), 
ale na „reprezentační“ meziklubové scéně se chystá již další ročník soutěží.

Po předchozím (ještě vlastně letošním) seriálu turnajů pod názvem FAIR PLAY TOUR 
2012 následuje nyní nová série – jejíž ofi ciální název se teprve tvoří – ale říkejme tomuto 
podniku zatím pracovně ŠPRTEC TOUR :-)

Co nového nás čeká? Série 7mi turnajů:

1. turnaj - 6.10.2012 - Bohumín (pořadatel: Šprtec Bohumín)
2. turnaj - 20.10.2012 - Bruzovice (pořadatel: Šprtec Partyja Ostrava)
3. turnaj - 24.11.2012 - CSVČ J.Boska Havířov (pořadatel: CSVČ Havířov)
4. turnaj - 2.3.2013 - Dobrá (pořadatel: B.H.C.Dobrá)
5. turnaj - 27.4.2013 - CSVČ J.Boska Havířov (pořadatel: CSVČ Havířov)
6. turnaj - květen 2013 - Ostrava (pořadatel: Šprtec Partyja Ostrava) - termín bude ještě doplněn
7. turnaj (FINÁLE) - 8.6.2013 - Dobrá (pořadatel: B.H.C.Dobrá)

Nově i s novým týmem – nově vznikající klub v Bohumíně pod vedením šprtmistra Zd.
Palatky převzal pod patronát pořadatelství prvního turnaje série. Nově bude série i s me-
zinárodní účastí – polští hráči budou hájit barvy Bohumína, nebo barvy svého vlastního 
klubu (detaily zatím neznáme). Nový je i samotný formát 7mi turnajů (to tu ještě neby-
lo) – přičemž B.H.C.Dobrá je pořadatelem 2 z nich – 4. turnaje a FINÁLOVÉHO turnaje 
v červnu příštího roku. 
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Rád bych poděkoval za spolupráci všem těm, díky nimž můžeme takové sportovní akce, 
nejen pro naše děti a členy, pořádat (Obec Dobrá, pracovníci ZŠ – paní Golíková a další, 
atd.), děkuji všem, kteří se podílí vždy na bezchybných přípravách nejen z řad klubových 
hráčů, ale i z řad rodičů a dalších „přátel šprtce“ :-) Zájemce, zvědavce i fanoušky zveme 
na všechny turnaje – a především, samozřejmě, na ty doberské. Přijďte se nejen podívat, ale
i zahrát :-) 

Novinkou není to, že turnaje jsou otevřené široké veřejnosti – tak jako doposud. Zahrát 
si může každý, kdo se v termínu přihlásí, startovné bývá symbolické a za symbolickou cenu 
je vždy připraveno i občerstvení (včetně oběda). 

Předchozí Fair Play Tour byla pro doberské velkým úspěchem – zvítězili jsme v celkovém 
pořadí družstev a „urvali“ jsme i řadu dalších ocenění i v jednotlivcích :-) 

Rád bych také pozval/vyzval všechny zájemce o náš sport – přijďte na naše trénin-
ky (vždy v neděli od 15.00-18.00hod), není-li uvedeno jinak. Můžete si s námi zahrát, 
vše vyzkoušet, vybavení máme k dispozici. Případné informace a dotazy rádi zodpovíme 
(Vl.Kalmus, tel: 776219553, bhcdobra@seznam.cz).

Spoustu informací se dozvíte také na našem webu www.sprtec-dobra.wgz.cz, videa 
z turnajů i dalších klubových akcí naleznete na „youtube“ po zadání „B.H.C.Dobrá“.

DĚKUJEME ZA VAŠI PŘÍZEŇ
– A BUDEME RÁDI, KDYŽ SE
SPOLEČNĚ SETKÁME NEJEN
NA NAŠICH AKCÍCH :-) 

za B.H.C.Dobrá
Vlastimil Kalmus

tajemník klubu

VELKÁ DOBERSKÁ 2012 pohledem očitého svědka...

Letošní VD se všem organizátorům opět 
povedla a určitě byla nevšedním zážitkem 
pro všechny přítomné diváky :-)

Byli jsme svědky kulturně-sportovního 
„pelmelu“ – počínaje sportovními soutě-
žemi, přes doplňkové soutěže, představení 
folklóru ze Slovenska i „naší omladiny“..
Mnozí jistě kvitovali dobrou atmosféru, do-

statek možností k občerstvení i bohatý do-
plňkový program.

Nejen já, ale i ostatní byli určitě zvědaví 
na plejádu skvělých hudebníků – počínaje 
revival-rockovými borci ACOUSTICA, přes 
skvělou bandu lidiček hrající irskou/kelt-
skou hudbu v „netradičním“, ale zajíma-
vém beskydském hávu ACOUSTIC IRISH 
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(tímto velký dík, na ně jsem se těšil nejvíce 
a opět nezklamali) no a na závěr bohatého 
programu jistě všechny milovníky dobré 
hudby potěšila LENKA FILIPOVÁ se svými 
dvěma kolegy hudebníky. 

Samozřejmě, že kapel i jednotlivců bylo 
více, ale zmiňuji právě tyto „skupinky“, 
které nejsou tolik známé, ale svou hudbou
 i svým charisma přilákali davy na plac :-)

Díky všem jim i Vám – bylo opět skvělé 
poznat, že mnohé hvězdy nemají hvězdné 
manýry, jsou to obyčejně neobyčejní lidé, 
s nimiž si můžete popovídat dlouhé minuty 
o běžných věcech :-)  Bylo opět skvělé si při-
pomenout, že Dobrá se umí dobře bavit :-)

Děkuji všem za organizaci a trpělivost – 
uspořádat takovou monstrózní akci, to dá 

opravdu spoustu práce. Někdy komunikace 
vázla, sem tam nějaký zmatek, ale ono to ani 
jinak nejde, tak snad to příště všichni vše 
zvládnou ještě lépe a Vy těch pár nedotahů 
jistě rádi přehlédnete :-)

Jedinou skvrnkou na celém dni/večeru je 
možná „nutnost“ konce akce ve 24.00hod. 

Osobně si myslím, že taková akce, která 
se koná opravdu pouze 1x ročně by si za-
sloužila více „prostoru“ a předem děkuji po-
přemýšlení o změně do příště a za toleranci 
všech občanů (každý byl „jednou“ mladý 
a někteří jsou mladí celý život) 

Vlastimil Kalmus

Změna ordinační doby
Dětského střediska Dobrá,
MUDr. Iva Kučerová

Pondělí 24. 9. 2012 7.30   –  9.00
Úterý 25. 9. 2012 7.30   –  9.00
Středa 26. 9. 2012 14.30 – 16.00 
Čtvrtek 27. 9. 2012 7.30   –  9.00 

Pondělí 1. 10. 2012 7.30  –   9.00
Úterý 2. 10. 2012 7.30  –   9.00
Středa 3. 10. 2012 14.30 – 16.00
Čtvrtek 4. 10. 2012 7.30   –  9.00
Pátek 5. 10. 2012 7.30   –  9.00
-----
Pondělí 8. 10. 2012 7.30   –  9.00
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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

DOUČÍM žáka ZŠ, SŠ angličtinu
Vlastním certifi kát FCE a mám složenou státní jazykovou zkoušku z AJ.

Kontakt: Karina.Vranayova@seznam.cz



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

KDO daruje kousky bavlněných látek, které již neupotřebí
Mohou být i velice malé kousky, vzorované i jednobarevné.

Za jakýkoliv kousek budu vděčná. Tel.č. 721 804 939.
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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.
Pravidelný výtisk – Registrace Ministerstvem kultury ČR č.E 12337. Výtisk zdarma.

Za příspěvky a za texty v inzerci vydavatel neodpovídá.
Vyrobila Tiskárna Kleinwächter, Frýdek-Místek. Uzávěrka příštího čísla 15. 10. 2012.






