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Slovo starosty
Vážení občané,

Dovolte, abych vás informoval o minulém 
jednání zastupitelstva obce, které proběhlo 
v pondělí 18. března. Zastupitelé mimo jiné 
projednali účetní závěrku obce Dobrá za rok 
2012, což je nová povinnost daná změnou zá-
kona o obcích. Hlavní zprávou je, že výsledek 
hospodaření běžného účetního období roku 
2012 je kladný, ve výši 3 895 821,04 Kč. Dále 
jsme schválili rozpočtové opatření č. 1/2013, 
kterým se zahájila realizace výměny oken 
a dveří v budově pošty, spořitelny a  lékárny, 
rekonstrukce a  výstavba chodníků v  cent-
ru obce a výstavba kanalizačního řádu pro 
budovu zdravotního střediska. V diskusi se 
občané zajímali o aktuální stav rekonstrukce 
železniční tratě z Frýdku-Místku do Českého 
Těšína. Tato akce byla připravována v sou-
vislosti s výstavbou závodu Hyundai v Nošo-
vicích, bohužel stavební řízení je přerušeno, 
a  to díky odvolání některých občanských 
a ekologických sdružení. V této souvislos-
ti jsme ovšem oslovili ředitelství Českých 
drah ve Frýdku-Místku, se žádostí o  řešení 
problému nastupování do vlaku na nádra-
ží v Dobré. Pro některé seniory nebo lidi se 
zdravotním omezením je nástup do vlaku 
přímo nadlidským výkonem. Doufáme, že 
se nám podaří najít společně s odpovědnými 
pracovníky ČD konkrétní řešení, které tento 
problém odstraní.  

V minulých dnech jsme na obecní úřad 
obdrželi pozvánku na výroční schůzi zá-
kladní organizace včelařů. Musím se při-
znat, že jsem byl mile překvapen množstvím 
aktivních včelařů, kteří se sešli v sobotní 
odpoledne na společném sezení. Jedním ze 

zajímavých témat jednání bylo, jak k včelař-
ství přizvat naše mladé. Předseda pan Petr 
Vitula nás informoval také o činnosti včelař-
ského kroužku dětí z Dobré a Dobratic. Více 
se můžete dočíst na webových stránkách 
(http://www.dobra.cz/spolky/cesky-svaz-
-vcelaru/). Jsme velmi rádi, že se včelaři 
tímto způsobem starají o své následovníky, 
aby včelařství u nás nevymřelo.

Konec března je spojen s oslavou svátku 
učitelů. Ani my jsme na učitele v základ-
ní a  mateřské škole nezapomněli a popřáli 
jsme jim všem s kytičkou, aby je práce s dět-
mi nikdy nepřestala bavit a byla pro ně nejen 
životním posláním, ale i potěšením. Několik 
dní na to se žáci devátých tříd hezky zapotili 
u malých maturit, které pro ně každoročně 
pořádá vedení základní školy. Je to důležitá 
možnost, jak si vyzkoušet nanečisto zkouš-
ky, které na žáky a studenty za několik málo 
let čekají.

A ještě jedno poděkování, tentokrát na-
šim hasičům. Pokud navštívíte v příštích 
dnech obecní úřad, tak v prvním patře nara-
zíte na výstavní skříň, kde je umístěn prapor 
našeho sboru dobrovolných hasičů a socha 
jejich patrona sv. Floriána. Vše je díky hasi-
čům a zaměstnancům obecního úřadu vkus-
ně zařízeno a myslím, že se vám to bude lí-
bit. V tomto měsíci byl také ukončen projekt
„Integracja polsko – czeska w  zakresie pod-
noszenia kwalifi kacji czlonków OSP“, na kte-
rém společně pracovali naši a  polští dobro-
volní hasiči. Jednalo se o zvýšení odbornosti 
hasičů při poskytování první pomoci, což 
může být pro každého z  nás někdy životně 
důležité. Celý projekt byl hrazen z prostředků 
Evropského fondu pro regionální rozvoj.
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Každá úspora se počítá, každá
neutracená koruna je dobrá!

Obec Dobrá připravuje
elektronické aukce (e-Aukce)

pro vás – naše občany. 

Budete mít možnost snížit své 
náklady na elektřinu a zemní plyn.

Za posledních pár let se ceny energií 
neustále zvyšují. A proto se obec Dobrá roz-
hodla jít podobným směrem, jako některá 
další města a obce, a poskytnout svým ob-
čanům možnost zapojit se do elektronické 
aukce na dodavatele energií.

Jako první v České republice přišlo s touto
službou pro občany město Říčany letos 
v lednu. Lidé v podstatě nemají jinou mož-
nost, jak výrazněji snížit ceny energií. Proto 
jsme se rozhodli elektronickou aukci zajistit.

Jedná se v podstatě o elektronickou 
dražbu, ve které dodavatelé přes internet 
snižují své nabídky a snaží se tak získat za-
kázku a klienta. Výhodou tohoto způsobu 

nakupování je průhlednost celého průběhu 
nákupu a navíc fakt, že dodavatelé o svého 
klienta férově soutěží.

„Síla každého klienta je v tom, jak velký 
objem zakázky dodavatelům na trhu nabízí. 
Čím větší je poptávka, tím lepší ceny sa-
mozřejmě mohou dodavatelé nabídnout,“ 
uvádí Vítězslav Grygar, ředitel společnos-
ti eCENTRE, která aukci na dodavatele 
v Dobré bude zajišťovat. 

Přihlásit se mohou jednotlivé domác-
nosti i bytová sdružení. Pořádající fi rma pak 
všechny sdruží, stanoví přesné podmínky, 
které musejí dodavatelé dodržet, a osloví 
všechny dodavatele energií na trhu, aby 
o „balík“ domácností soutěžili v on-line 
elektronické aukci.  

Pro občany je tato služba úplně ZDAR-
MA. Pořadatelské fi rmě neplatí za zpro-
středkování e-Aukce nic ani obec. Aukční 
poplatek zaplatí fi rmě po ukončení aukce 
dodavatel, který e-aukci vyhraje.

Nakonec mi dovolte tradiční oznámení, 
protože za několik dnů bude u nás v Dobré 
opět pouť. S tímto obecním svátkem je vždy 
spojeno několik omezení dopravy na míst-
ních komunikacích a živý turistický ruch. 
Doporučujeme vám všem proto zvýšenou 

Milí spoluobčané, v minulém vydání Doberských listů jste byli obeznámeni s možností 
aktivní účasti na elektronických aukcích, které by měly ve svém závěru směřovat ke snížení 
ceny za odběr elektrické energie a plynu pro Vaše domácnosti, vzhledem k tomu, že stále exis-
tuje možnost konzultací (viz níže v textu) se zástupci společnosti, která pro obec a její občany 
aukce připravuje, otiskujeme celý text výzvy znovu, neboť chceme, abyste nepropásli šanci 
ušetřit nemalé fi nanční prostředky z rodinných rozpočtů.

opatrnost, abyste mohli vzpomínat jen na 
příjemné zážitky. Všem občanům Dobré 
a návštěvníkům přejeme, aby se jim na „Do-
berské“ pouti líbilo.

Ing. Jiří Carbol, starosta obce
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Zde uvádíme odpověď
na jednu z nejčastějších

otázek z řad občanů:

Soutěží se cena na dva roky. Smlouva 
mezi občanem a novým, vítězným dodava-
telem, bude tedy uzavřena na dobu určitou, 
a to dva roky. Poté je to opět na rozhodnutí 
občana, zda si opět nechá novou cenu vysou-
těžit v elektronické aukci, nebo se rozhodne 
domluvit se svým dodavatelem energií na 
nové smlouvě, nebo zvolí jiného dodavate-
le bez výběru v e-aukci. Každopádně bude-

Chcete-li se do e-aukce na energie zapojit, je třeba:

- podepsat smlouvu s pořadatelskou fi rmou eCENTRE. Tato smlouva je bezúplatná, ale 
 defi nuje práva a povinnosti obou stran. 

- pořadatelské fi rmě předat pouze kopii smlouvy se stávajícím dodavatelem elektřiny, či 
 zemního plynu, včetně všech případných dodatků, a dále kopii ročního vyúčtování 
 energií. Nic víc není třeba. 

Můžete se zúčastnit e-aukce na dodávku jen plynu nebo jen elektřiny, nebo obou médií.

Jen pár kroků k úsporám… 

1. krok: Na kontaktním místě v Dobré podepíšete smlouvu s eCENTRE a předáte   
 potřebné podklady.
2. krok: eCENTRE sesbírá podklady od všech domácností … 
3. krok: …a sdruží poptávku do e-Aukční síně. 
4. krok: Poté osloví široké portfolio dodavatelů a vyzve je k účasti v e-Aukci. 
5. krok: V internetové Aukční síni jsou porovnány nabídky dodavatelů
 – zajištěna férová soutěž.
6. krok: Poskytovatel služby porovná Vaše stávající ceny s cenou vzešlou
 z e-Aukce.
7. krok: Je-li cena z e-Aukce nižší, než Vaše stávající cena.

 eCENTRE zajistí podpis smlouvy mezi Vámi a vítězným dodavatelem. Máte tak zajištěn 
100% administrativní servis.

me občany včas informovat, že se jim blíží 
doba ukončení smlouvy a měli by si zvolit 
další postup. Cílem je, aby občané skutečně 
měli 100% administrativně právní servis 
a nemuseli řešit, na jak dlouho mají smlou-
vy, zda jsou výhodné a co musejí dělat. 
Vezmeme si nyní od nich podklady, vysou-
těžíme v e-aukci výhodnější ceny, zajistíme 
změnu dodavatele a před ukončením doby 
dvou let, na kterou je smlouva s vítězným 
dodavatelem, je upozorníme, že si mohou 
opět ověřit, kdo jim dá nejlepší ceny na 
trhu.



Komise pro rodinu a občanské záležitosti při Radě obce Dobrá 
ve spolupráci s kulturní a sportovní komisí

zve všechny občany k účasti na akci

Hry bez hranic pro tři generace

která se uskuteční v sobotu 18. května 2013 od 14 hodin 
na multifukčním hřišti při základní škole

Veškeré dotazy občanům zodpoví zástupce společnosti eCENTRE, který bude zajiš-
ťovat sběr podkladů od občanů, a to na Kontaktním místě na Obecním úřadě, od 3. 4. 
do 15. 5. 2013, každou středu od 15.00 do 17.00 hodin.

Stručné informace na závěr:

Chcete-li se zapojit do e-Aukce, je třeba:

- Uzavřít smlouvu s pořadatelskou společností eCENTRE, a.s.
- Přinést kopii smlouvy se stávajícím dodavatelem elektřiny/zemního plynu
- Přinést kopii ročního vyúčtování energií
- Upozorňujeme, že podklady není možné zasílat e-mailem. Veškeré podklady je nutné 

 předat v tištěné podobě, tedy osobně na Kontaktním místě, nebo zaslat poštou
 na adresu:

eCENTRE, a.s. 
Martin Dulai
Nemocniční 987/12
702 00 Ostrava 

Na základě textu p. Martina Dulaie a připomínek
členů obecní rady upravil:  Milan Stypka

Kontaktní místo bude otevřeno:
- v prostorách Obecního úřadu v Dobré
- od  3. 4. do 15. 5. 2013
- každou středu od 15.00 – 17.00 hodin

Kontakt na zástupce společnosti eCENTRE:
- Martin Dulai, T: +420 739 456 738

S P O L E Č N O S T
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Program :  
14,00 - 14,30 hod zápis družstev a předání   
  účastnického listu         
14,30 - 17,30 hod vlastní hry (*)
17,30 - 18,00 hod diskotéka pro nejmenší
18,00 - 18,30 hod vyhodnocení a předání
  odměn účastníkům 
18,30 - 20,00 hod diskotéka pro všechny

(*)   Vlastní hry – disciplíny:
 -  běh s „pomůckou“
 -  převoz jednoho člena rodiny ve vozíku 
 -  soutěž o největší jedlíky
 -  skládání básníčky na určená slova 
 -  skákaní v pytli
 -  stavění báboviček
 -  hod na cíl (plechovky)
 -  přenos jednoho člena na určitou vzdálenost
 -  štafeta s překvapením 
 -  „pajdulák“ – skákání na asfaltu 
 -  soutěž zručnosti
 -  hod na koš
  - kop do brány
  - kuželky

Soutěžit budou trojčlenná družstva  =  
zástupci tří generací. 

(Např.: babička/dědeček + jejich dcera/
syn + vnučka/vnuk – účastnit se mohou také 
tety, strýcové apod.) 

Přihlášky družstev je nutné doručit písem-
ně na podatelnu obecního úřadu nebo poslat 
mailem na adresu mistostarosta@dobra.cz
(do předmětu zprávy uveďte: Hry 3 generací) 
nejpozději do 15. 5. 2013 do 17 hodin.

Přihláška musí obsahovat název druž-
stva, jména, příjmení a kontakt. 

Doporučujeme, aby družstvo mělo jed-
notný dres (není podmínkou) a všichni čle-
nové družstva nějaký identifi kační prvek.

Babičky a dědečkové, překvapte své děti 
a vnoučata a přihlaste je. Strávíte společně 
příjemné odpoledne a užijete spoustu zába-
vy!

A vy děti, přihlaste své rodiče, strýce, 
tetičky a prarodiče a společně vytvořte tým, 
který se utká s ostatními o absolutního vítě-
ze! O legraci nebude nouze, určitě se všich-
ni zasmějeme a dobře pobavíme.

Můžete namítnout – ano, chtěli by-
chom se zúčastnit, ale družstvo nesestaví-
me, nebydlí tady babička (snacha, strejda, 
vnučka…). I na tuto situaci jsme mysleli 
a chceme ji spolu s Vámi ku prospěchu věci 
pomoci řešit.

Pořadatelé nabízejí „volné“ babičky 
a dědečky – jsou situace, kdy v naší obci by-
dlí babičky nebo dědečkové a jejich ostatní 
příbuzní na druhém konci republiky. I pro 
Vás je zde možnost ukázat se a „zacelit“ 
mezeru v některých rodinách, které babič-
ku či dědečka… postrádají a pro tuto soutěž 
hledají. Nahlaste se, prosím, na výše uvede-
ných adresách a my Vám pomůžeme najít 
k sobě cestu. Na přihlášku uveďte „Aktivní 
babička/aktivní dědeček“. V případě, že ba-
bičku nebo dědečka hledáte, uveďte „Chybí 
nám senior“. Vždy uvádějte pro snazší „spo-
jení“ kontakt na sebe, děkujeme.
 
Zveme rovněž všechny občany Dobré, přijď-
te povzbudit své spoluobčany a známé.

Marie Žižková

Milan Stypka
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Miroslav Donutil opět v Dobré!
Vzhledem k tomu, že v loňském roce projevilo zájem o vystoupení pana Jiřího Donutila 

více občanů a kapacita sálu je kategoricky daná, domluvili jsme se se samotným umělcem na 
opětovné návštěvě v roce letošním. 

Ta se uskuteční ve čtvrtek 16. května 2013. Pan Donutil se představí ve společenském 
sále při základní škole se svým programem s názvem: „Ptejte se mne, na co chcete…“.

Začátek bude v 19 hodin.

M i r o s l a v  D o n u t i l
„Ptejte se mne, na co chcete…“

16. května 2013   společenský sál při ZŠ Dobrá    19 hodin

Vstupenky se začnou prodávat v předprodeji od 28. dubna 2013 na Obecním úřadě
Dobrá, odbor fi nanční – cena: 250,- Kč.

Místa v sále nebudou číslována. Kapacita sálu – 200 osob.

V úterý 9. dubna 2013 se ve společen-
ském sále sešli zástupci jednotlivých oslo-
vených svazů, organizací, klubů, sborů naší 
obce, aby byli svědky možná historického 
okamžiku – počátku hry pétanque, tradiční 
francouzské hry s koulemi.

Naše pozvání přijal a pravidla hry osob-
ně představil aktivní hráč ze sportovní-
ho oddílu ČAPEK Staříč pan Karel Brož. 
Účastníci si mohli – pod jeho vedením – vy-

K U L T U R N Í   P O Z V Á N K A

S P O R T O V N Í   P O Z V Á N K A

Květen 2013
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PETANQUE TOUR DOBRÁ 2013
zkoušet samotnou hru (nehrálo se obvyklý-
mi koulemi, ale tzv. soft formou), veškeré 
dotazy byly zodpovězeny, mnohé herní si-
tuace nasimulovány a na jejich základě pak 
vysvětlen systém hry.

Pozdní odpoledne vyvrcholilo předáním 
sad koulí a pravidel jednotlivým přítomným 
zástupcům. Jejich úkolem bude v docela krát-
ké době oslovit své členy, vzbudit v nich zájem 
o tuto hru a chuť si změřit síly s ostatními.
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Sportovní komise sdělila na této schůz-
ce termín prvního turnaje celé PETANQUE  
TOUR   DOBRÁ  2013.

Úvodní klání se uskuteční na multifunkč-
ním hřišti při základní škole dne 4. května 
2013 (sobota), začátek bude ve 14 hodin. 
Prezentace tříčlenných týmů (plus jeden ná-
hradník) bude probíhat od 13.30 hodin.

Pořadatel – sportovní komise při Radě 
obce Dobrá – očekává účast 12 tříčlenných 
družstev. Vzhledem k tomu, že bylo vydáno 
10 sad koulí, sami si spočítáte, že dvě mís-
ta v turnajovém „pavouku“ obsazena zatím 
nejsou. Ano - dvě družstva se mohou zúčast-
nit na tzv. „divokou kartu“, kterou jim může 
udělit ředitel turnaje i celé tour – předseda 
sportovní komise pan Zdeněk Kafka v rámci 
prezentace v den prvního turnaje. Zkusíte 
své schopnosti a budete to právě vy?

Systém tour promýšlí v těchto dnech 
členové sportovní komise a vše podstatné 
se všichni aktivní hráči dozvědí na místě 
konání.

Jedná se o dlouhodobou záležitost, do 
konce roku se uskuteční celkem čtyři turnaje, 
sestavy můžete různě měnit, avšak vždy bu-
dete reprezentovat svůj klub, svaz, sbor apod.

Přihlášky s uvedením jmen členů týmu 
a  náhradníka, spolu s názvem družstva 
(předpokládám, že jste kreativní a názvem 

své soupeře již napůl porazíte…), který 
vás bude provázet celým prvním roční-
kem, doručte osobně – prosím – na poda-
telnu OÚ  Dobrá nebo zašlete mailem na
mistostarosta@dobra.cz nejpozději do 
2. května 2013.

Nebyli jste na předváděcí show? Přesto 
chcete pomoct svým barvám? Zajímejte se, 
kdo má koule a pravidla, a nominujte se!

SDH Dobrá, Klub seniorů, Svaz zdra-
votně postižených v Dobré, TJ SOKOL 
Dobrá, B.H.C. Dobrá, Základní škola 
Dobrá, Skautské středisko Doberčata, 
Doberský kulturní spolek o.s. a Obec 
Dobrá.

Družstva výše uvedených organizací by-
chom měli vidět poprvé v akci     

4. května 2013
 od 14 hodin 

na multifunkčním hřišti 
při ZŠ Dobrá.

Na kvalitní výkony se těší a k zábavě sr-
dečně zvou pořadatelé.

Zdeněk Kafka, Milan Stypka
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3. května  2013 - PIETNÍ AKT
  KLADENÍ KVĚTIN
  Obecní úřad Dobrá  -  13 h 

12. května  2013 - DEN MATEK
  společenský sál při ZŠ
  - 14 h

18. května  2013 - HRY BEZ HRANIC
  PRO TŘI GENERACE
  multifunkční hřiště při ZŠ   
  - 14 h  

16. května 2013 - Miroslav Donutil
  „Ptejte se mne
  na co chcete…“
  sál při ZŠ - 19 h

4. května  2013 - PETANQUE  TOUR  
  DOBRÁ  2013
  (I. turnaj) 
  multifunkční areál při ZŠ   
  -  14 h

25. května  2013 - SPORTOVNÍ  DEN 
  OBCE  DOBRÁ
  (I. ročník )
  multifunkční areál při ZŠ   
  -  13 h

Zdeněk Izer pobavil až k slzám
Středa 20. března 2013 bude po dlou-

hou dobu spojována s nezapomenutelným 
vystoupením originálního baviče, vyprávě-
če vtipů, mistra převleků – pana Zdeňka 
Izera.

V rámci svého programu „Turné čtyř 
můstků“ – spolu se zpěvačkou Šárkou 
Vaňkovou – dokázal po celou dobu bavit 
přítomné publikum svými fóry, humorný-
mi scénkami, povedenými dialogy. Aby se 
bránice posluchačů na chvíli zklidnily, pro-
kládala dvojice slovesné umění písničkami. 
Ty byly nejen kvalitně odzpívány (zvláště 
panu Zdeňkovi – klobouk dolů…), ale také 
ozvláštněny a doplněny vkusnými převleky 

a maskami. Některé z nich byly úsměvné, 
jiné dokonce děsily!   

Ani nevadilo, že některé vtipy jsou zná-
mé nebo staršího data původu, rozhodující 
bylo jejich podání – a v tu chvíli bylo zcela 
zjevné, že dar pobavit právě touto formou 
vlastní Zdeněk Izer beze zbytku.

Milan Stypka
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KLADINA/HRAZDA - kurz pokračuje!
V měsíci dubnu se uskuteční další setkání ve společenském sále při základní škole – ter-

mín dubnového setkání je 30. 4. 2013 od 15 hodin. 
Termíny v měsíci květnu jsou následující: 6. a 20. května 2013 (pozor – jedná se o pon-

dělky), vždy se začátkem v 15 hodin. Vezměte si s sebou podložky a cvičební úbor (oděv, 
v němž se cítíte dobře a uvolněně).

Jarní úklid obce - putující kontejnery - 2013
Do velkoobjemových kontejnerů v žádném případě nepatří : 

mrtvá zvířata, stavební suť, pneumatiky, nebezpečný odpad (oleje, barvy, zářivky, autobate-
rie, veškerý elektroodpad, léky, apod.), odpad doutnající a náchylný k samovznícení.

Kontejner bude vždy přistaven v ranních hodinách do dané lokality, kde bude jeden den.

NEPŘEPLŇUJTE  KONTEJNER!

   9. 5. u trati ČD naproti č.p. 281(železniční přejezd na Špici) 
  u trati ČD naproti č.p. 463 (za autobusovou zastávkou na Špici)
 10. 5. Stará dědina – před velkoskladem zeleniny (u pana Urbance)
  za mostem na Hliník naproti č.p. 181
 13. 5. u hřiště TJ Sokol Dobrá
  u bytovky č.p. 309 u bývalého dřevoskladu
 14. 5. u mostu na Skalici
  u Kačabaru, boční vjezd na hřiště Sparta
 15. 5. stará autobusová zastávka na Skotni, bývalá cesta na Pazdernu
  autobusová zastávka U Lesa (u p. Křibíka)
 16. 5. na Kamenci naproti č.p. 722
  směr Frýdek-Místek naproti č.p. 146 (u hřbitova)
 17. 5. k Nošovicím naproti č.p. 650
  směr Nošovice u vlečky do pivovaru
 20. 5. u hřiště základní školy – parkovací plocha ze strany od rest. Sýpka
 21. 5. Vrchy – u vodojemu
  u studny – bývalá cesta na Pazdernu naproti č.p. 184

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

Platbu možno provést hotově do pokladny OÚ Dobrá, dveře č.17
nebo převodem na účet číslo: 168 197 5309/0800, VS: 1337 + čp

Poplatek je možno uhradit v průběhu dubna do konce srpna 2013.
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Právní poradna
Pro občany obce Dobrá se uskuteční i v příštím roce vždy první středu v měsíci,

tj. 15. 5. 2013, 5. 6. 2013 vždy od 16 hodin v budově Obecního úřadu Dobrá, 2. poschodí, 
zasedací místnost č. 21 – bývalé foto.

Ohlédnutí za rokem 2012 z pohledu údajů
evidence obyvatel a matriky

Připravili jsme pro vás několik údajů 
týkajících se obyvatel v obci Dobrá.

K 31. 12. 2012 měla obec 3065 obyva-
tel, z toho 19 cizinců s trvalým pobytem. 
V naší obci se přihlásilo k trvalému pobytu 
90 osob a odhlásilo se 61 občanů (občané 
ČR s platným TP). Narodilo se 31 dětí, 
z toho 19 chlapců a 12 děvčat. Počet úmrtí 
byl shodný s počtem narozených dětí – ze-
mřelo 31 občanů, z toho 6 úmrtí nastalo 
doma.

V matričním obvodu obce Dobrá 
bylo uzavřeno 23 sňatků, z toho 9 občan-
ských sňatků v obřadní síni OÚ v Dobré 
a  14  sňatků církevních – 2 v katolickém 
kostele Dobrá, 1 v katolickém kostele Do-
bratice, 4 v evangelickém kostele Třanovi-
ce, 5 v katolickém kostele Třanovice, 1 sňa-
tek v kapli Dolní Tošanovice a 1 sňatek byl 
uzavřen církví adventistů s.d. v Nižních 
Lhotách.

matrika a evidence obyvatel

LESY ČR s.p. informují…

Pohyb motorových
vozidel, cyklistů a koní 
v terénu 

Podmínky pro vjezd do terénu určuje 
několik zákonů, a není pravdou, že vjezdu do 
terénu nic nebrání!

Terén - Louka, pole, lesní porost, za-
mrzlá vodní hladina — pozemky mimo 
zastavěná území, přes které nevede žádná 
cesta, spolu s lesními a polními cestami 
(účelovými komunikacemi)  mimo zasta-
věná území.

Pohyb motorových vozidel v terénu
Škodlivost pohybu motorových vozidel ve 

volné přírodě spočívá v zavlékání nežádou-
cích, rušivých a škodlivých projevů motoris-
mu ze sídel a komunikační sítě na území, kte-
rá plní jiné, důležité úlohy a zasluhují proto 
statut zvláštní ochrany. V mnoha případech 
je pohyb vozidel v krajině nezbytný (přístup 
k nemovitostem, zemědělství, lesnictví, údrž-
ba rozvodných sítí apod.), jindy sporný. Je-li 
však v souladu se zákonem, nejedná se o ile-
gální terénní motorismus. Škody z pohybu 
zemědělské nebo lesnické techniky v terénu 
jsou nežádoucí, jsou ale důsledkem primární 
hospodářské činnosti. Poškození z vlivu této 
činnosti je však asanováno.



4/2013

-  11  -

Mnoho motorových vozidel se však po-
hybuje v terénu bez přijatelného zdůvodně-
ní. Rybáři, houbaři a další návštěvníci příro-
dy běžně vjíždějí tam, kam nesmějí. Takové 
jednání je v rozporu se zákonem a spadá do 
kategorie ilegálního terénního motorismu.

Nepovolená „sportovní“ jízda na moto-
cyklech, čtyřkolkách, příp. i terénních au-
tomobilech nebo na sněžných skútrech je 
extrémním projevem ilegálního terénního 
motorismu. „Sportovní“ jízda neplní pře-
pravní funkci, koná se pro samotný zážitek 
z jízdy. Toho je obvykle dosahováno agresiv-
ním jízdním stylem a mimořádnou, často 
záměrně zvyšovanou hlučností. Tyto a další 
projevy zvětšují rozsah škod proti zákonu, 
přírodnímu prostředí i etice a překračují 
i vysokou míru tolerance, s níž česká společ-
nost přijímá nejrůznější projevy nevhodné-
ho chování.

Jízda lesem (mimo chráněná území)
Vjezd motorových vozidel zakazuje zá-

kon o lesích č. 289/95 sb. kdy lesem se rozu-
mí dle §2 tohoto zákona porosty a pozemky 
určené k plnění funkcí lesa. Za les se pova-
žují také nezpevněné a zpevněné pozemní 
komunikace sloužící k obhospodařování 
lesních pozemků, tedy účelové komunikace, 
ve smyslu zákona 13/1997 sb. o pozemních 
komunikacích. Paragraf 20 odst. 1 lesního 
zákona zakazuje v lese, tj. i na lesních (úče-
lových) komunikacích, rušit klid a ticho, 
dále jezdit a stát s motorovými vozidly.

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

Jízda po zvláště chráněných územích
Pohyb motorových vozidel po zvláště 

chráněných území vymezuje zákon o ochra-
ně přírody 114/1992 sb., kdy vjíždět a setr-
vávat motorovými vozidly na území zvláště 
chráněného území, mimo silnice, místní 
komunikace a místa vyhrazená je přísně za-
kázáno. Za zvláště chráněné území se pova-
žují také zpevněné a nezpevněné pozemní 
komunikace sloužící k obhospodařování 
zvláště chráněného území, tedy účelové ko-
munikace. V některých typech zvláště chrá-
něných území upravuje podmínky pro 
pohyb motorových vozidel ochranné pod-
mínky vyhlašovací dokumentace (národní 
památka, přírodní rezervace, národní pří-
rodní památka).

Porušení zákazu vjezdu mimo silnice, 
místní komunikace a místa tomu vyhrazená 
ve zvláště chráněném území je, klasifi ková-
no jako přestupek podle § 87 odst. 3 písm. n) 
ZOCHP, za který může orgán ochrany pří-
rody -  Správa NP, Správa CHKO, případně 
Česká inspekce životního prostředí uložit 
pokutu až do výše 100.000 Kč. V závažných 
případech (např. komerční provozování 
ilegálního motokrosu) může jít dokonce 
o trestný čin ohrožení a poškození životního 
prostředí podle § 181 trestního zákona.

Pohyb cyklistů, koní 
a lyžařů v terénu

Jízda lesem (mimo zvláště chráněná území)
Pohyb cyklistů a koní na pozemcích 

PUPFL (pozemky určené k plnění funkcí 
lesa) vymezuje zákon o lesích 289/1995 sb. 
(mimo zvláště chráněná území, kde tyto pod-
mínky vymezuje zákon o ochraně přírody 
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114/1992 sb.) Paragraf 20 odst. 1 písm. j) 
zákona o lesích uvádí, že je zakázáno se po-
hybovat mimo lesní cesty a vyznačené trasy 
na kole, koni, lyžích nebo na saních. Velmi 
zjednodušeně řečeno: v lese, který není zvláš-
tě chráněným územím, se tyto osoby mohou 
pohybovat po lesních cestách a vymezených 
stezkách, nikoliv však volným terénem. Toto 
platí i pro tzv. „skialpinisty“, kteří se pohybu-
jí volným terénem a značně poškozují lesní 
porosty (hlavně mladé kultury a přirozenou 
obnovu pod porostem). Tito lidé se tedy cho-
vají protiprávně a porušují zákon.

Jízda po zvláště chráněných územích
Jak je již uvedeno výše, pohyb ve zvláš-

tě chráněných územích vymezuje zákon 
o ochraně přírody 114/1992 sb. 

V národních parcích a národních pří-
rodních rezervacích se mohou tyto aktivity 

provozovat pouze na výslovně určených ces-
tách a stezkách.

V CHKO mají turisté obecně přístup na 
všechny cesty a stezky, ovšem zde se často 
nacházejí tzv. maloplošná chráněná území 
(národní památka, národní rezervace a ná-
rodní přírodní památka), u kterých není 
přístup upraven zákonem. Omezení pří-
stupu cyklistů, koní a lyžařů totiž může být 
uvedeno v bližších ochranných podmínkách 
ve vyhlašovací dokumentaci jednotlivých lo-
kalit (a to i u výše popsaných kategorií NP, 
CHKO a NPR). Tyto informace jsou někdy 
uvedeny na tabulích v terénu, avšak někdy 
je nutné je dohledat ve vyhlašovací doku-
mentaci (na příslušných úřadech nebo na 
drusop.nature.cz). Hranice těchto území 
bývají vyznačeny v podrobnějších mapách, 
ale vždy jsou vyznačeny v terénu.

Ing. Miroslav Kohut, revírník

Kulturní komise při Radě obce Dobrá Vás srdečně zve na tyto připravované akce:

PIETNÍ AKT KLADENÍ KVĚTIN,
při příležitosti 68. výročí osvobození obce Dobrá,

proběhne v pátek 3. května 2013, za účasti představitelů obce, 
sraz ve 13:00 hodin u pomníku padlých před obecním úřadem.

DEN MATEK, 
který se uskuteční ve společenském sále ZŠ Dobrá, a to v neděli 

12. května 2013, od 14:00 hodin. Vystoupí děti základní a mateřské školy.

DEN DĚTÍ,
který oslavíme při příležitosti Mezinárodního dne dětí, v sobotu 

1. června 2013 na multifunkčním hřišti. Můžete se těšit na odpoledne
plné zábavy, chybět nebudou různé zajímavé atrakce, soutěže ani sladké odměny.
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Po dlouhé zimě poprvé do hor
Zveme všechny příznivce turistiky a milovníky hor na první letošní turistický výšlap. 

Tentokrát po trase: 
Visalaje, Smrkovina, Švarná Hanka, Gruň, Masarykovo údolí, Šance, Ostravice.
Délka trasy do 20 km, mírné převýšení, poslední část okolo přehrady a do Ostravice, se 

jde po silnici. Po domluvě můžeme změnit trasu z Gruně do Starých hamer a autobusem do 
Ostravice. Ráno odjíždí autobus z nádraží ve Frýdku v 8.35 hodin. Můžete přistoupit také ve 
Skalici, ale v případě, že bude autobus plný, může to být problém.

Návrat do Frýdku okolo 17 hodiny.
Přijďte se po zimě protáhnout, těšíme se na Vás.

Za Sportovní komisi, předseda Zdeněk Kafka
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Jarní burza dětského oblečení - poděkování
Ve dnech 15. a 16. března 2013 se uskutečnila ve víceúčelovém sále ZŠ v Dobré burza 

dětského oblečení. Na burzu v pátek přišlo 29 maminek, které dohromady nabídly k prodeji 
1 017 kusů krásného dětského oblečení. Každý kousek se musí zapsat, očíslovat, označit 
cenou a přehledně uložit na stoly. Při tom nám ochotně pomáhaly členky Klubu seniorů paní 
Čížková, Klimundová, Nagyová, Poláková, Skotnicová, Zmijova a Zmudová. Velice si cení-
me jejich pomoci, za což jim patří velké poděkování, protože bez nich bychom těžko zvládaly 
fronty maminek, které přinesly oblečení na burzu.

Rovněž i více maminek přišlo na burzu v sobotu nakupovat. Také zde nám pomáhaly 
paní Gavlasová, Skotnicová a Zmijová. Prodalo se 301 kousků oblečení v celkové ceně za 
7 205 Kč.  Tyto peníze pak byly zpětně vypláceny jednotlivým maminkám.

Děkujeme rovněž maminkám, které část oblečení věnovaly do dětských zařízení.
Další burza se uskuteční 11.  a 12. října 2013, na kterou vás srdečně zveme.

Za Komisi pro rodinu a občanské záležitosti Žižková Marie

NOVÁ, VELKÁ SPORTOVNÍ AKCE V DOBRÉ
Počínaje letošním rokem chceme v naší 

obci zavést tradici „Sportovního dne“ pro 
dospělé (mládež bude mít obdobnou akci 
v rámci Dětského dne).

Letošní první ročník se uskuteční v so-
botu 25. 5. 2013 na školním hřišti, začá-
tek soutěží bude ve 13.00 hodin.

Vyzýváme všechny organizované složky 
v naší obci, ale také všechny občany, kte-
ří mají potřebu a chuť se trochu rozhýbat, 
a kterým to zdraví dovolí, aby si přišli spo-
lečně zasoutěžit, změřit své síly a užít si tro-
chu zábavy a legrace. Udělejte propagandu 
mezi svými známými i příbuznými. Znáte 
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se s mnohými z jiných sportovních soutěží, 
pozvěte své přátele i z jiných obcí. Chceme, 
aby účast byla co největší. Přijedou i naši 
přátelé ze slovenské Ochodnice a z polských 
Buczkowic.

Pro letošní 1. ročník vypisujeme tyto 
soutěže:
1. Kolektivní turnaje

Vodní kopaná – 3 členná družstva
– spol. muži, ženy
Malá kopaná – 4+1 – muži
Odbíjená – nejméně 2 ženy v družstvu

2. Soutěže jednotlivců
Skok daleký
Skok z místa
Vrh koulí
Hod sudem
Pití piva brčkem
Hod vajíčkem ve dvojicích
Všechny disciplíny jsou vypsány pro 

účastníky nad 18 let.

V soutěžích jednotlivců budou hodno-
ceni zvlášť muži a ženy. Pravidla jednotli-
vých disciplín a soutěží budou upřesněna na 
místě, před startem, podle počtu účastníků. 
První tři v každé disciplíně a soutěži budou 
odměněni.

Přihlášky nejpozději do pátku 17.  5. 
2013 na tel.  č. 558 624 475 – p. Kafka 
nebo 723 806 364 - p. Křižák nebo

e-mail: mistostarosta@dobra.cz
Přihlášky v soutěžích jednotlivců se bu-

dou přijímat až na místě soutěží.

Občerstvení pro všechny účastníky i ná-
vštěvníky bude zajištěno.

Těšíme se na vaši hojnou účast a věří-
me, že první ročník Sportovního dne bude 
úspěšný.

Za Sportovní komisi, předseda Zdeněk Kafka

Dopoledne plné her a zábavy (se šprtcem 
– především pro zábavu a ne navážno) si 
v sobotu 6. 4. 2013 užilo více než 30 nových 
lidiček, kteří mnohdy vůbec poprvé zakusili, 
„co je to vlastně za hru“.

Této akci předcházela propagační kam-
paň (ať už formou webových pozvánek, nebo 
letáků), ve čtvrtek jsme pak (spolu s Mirkem 
Šebestíkem) prezentovali, zvali a agitova-
li s vtipem a nevázaností přímo ve třídách 
ZŠ Dobrá, kde jsme navštívili děti a mládež 
od 4. - 9. ročníku.

Tímto si opět dovoluji poděkovat paní 
ředitelce Otipkové a její zástupkyni paní Ku-

ŠPRTCOHRÁTKY BAVILY – KDO PŘIŠEL, 
TEN SE BAVIL A ZVÍTĚZIL

boňové za velmi vstřícný přístup, kdy nám 
umožnily prezentovat naše nápady přímo ve 
vyučování. 

Přeci jen – tato akce měla být urče-
na především dětem, žákům naší školy – 
aby poznali trošku něco jiného, než na co 
jsou zvyklí. Příjemně překvapeni jsme byli 
z  enormního zájmu téměř ve všech třídách 
(byť samozřejmě ti nejstarší mají nejvíce 
možností k vyžití a využití volného času) – 
mohli jsme se tak těšit na sobotu s heslem: 
„... každý hráč vyhrává“.

Přípravu na sobotní akci jsme zvládli, 
máme jich za sebou již mnoho podobných – 
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ovšem vůbec poprvé jsme očekávali „nápor“ 
několika desítek lidiček, kteří o šprtci mnoh-
dy pouze slyšeli – takže velká výzva a zodpo-
vědnost. :-) 

Velká tělocvična v ZŠ se nám stala „her-
nou“- 10 hracích stolů, stoly s občerstvením 
volně pro každého, ukázka „několika“ na-
šich trofejí a medailí mládeže, trofeje a ceny 
pro všechny zúčastněné, počítač a promítání 
videí z našeho bohatého archivu – to vše se 
stalo kulisou tohoto dopoledne. Nesmíme 
zapomenout na více než 30 účastníků – no-
váčků (ofi ciálně jsme si zapsali 32 účastní-
ků). Přišly mezi nás i paní ředitelka Otip-
ková s paní zástupkyní Kuboňovou, za což 
jsme také velmi rádi – takže v  jednu chvíli 
nás všech (vč. hráčů pořadatele) bylo v tě-
locvičně kolem 50. :-) Ostych neměl žádný 
prostor – většinu lidiček jsme zapojili do 

soutěží a aktivit, všechny „startující“ soutě-
že bavily a mnozí zažívali svá malá vítězství 
(byť to nebyl prapůvodní cíl – tím bylo „bavit 
se“. :-) 

Do soutěží se ofi ciálně zapojilo 29 lidi-
ček – polovinu času jsme věnovali doved-
nostním soutěžím (soutěže šikovnosti), poté 
následoval „miniturnájek“ šprtcových zápa-
sů se zkrácenou hrací dobou – všem se tak 
šprtec zalíbil, že se opět hlásilo všech 29 lidi-
ček, tak jsme měli co dělat, abychom v rych-
losti takový zájem ukočírovali. :-) Na konci 
tohoto dopoledno/poledne jsme vyhodnotili 
ty nejúspěšnější – ale co bylo nejdůležitější? 

Přišel, viděl a zvítězil – tzn. vyhráli všich-
ni ti, kteří přišli a zasoutěžili si s námi – a to 
doslova. :-) Každý dostal některou z cen, ti 
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šikovnější a šťastnější jich měli více, ale nej-
důležitější – jak já říkám – je především ra-
dost ze hry a dobrá nálada, což se opravdu 
opět potvrdilo (mnozí by nejraději zůstali až 
do večera. :-)) 

Důkazem dobré nálady budiž touha 
a  vyjádření většiny soutěžících, že si rádi 
zahrají častěji a takto strávený čas považují 
za „bezva“. To je to nejlepší ocenění pro nás 
a pozvánka pro všechny ostatní, kteří třeba 
zaváhali, na další akce, jež budou jistě ná-
sledovat. Všichni se již těšíme na sluníčko, 
můžu tedy za klub B.H.C. Dobrá slíbit akcič-
ky „opět zase v jiném hávu“ pod širým ne-
bem (a nejen u šprtcových stolů. :-)

„Nejen“ na závěr mi dovolte poděkovat 
všem, bez jejichž materiální pomoci, píle, 
věnování svého osobního času ku prospěchu 
a  radosti ostatních, by podobná akce ne-
mohla proběhnout: v první řadě velmi děkuji 
OÚ Dobrá a její „Sportovní komisi“ pod je-
jíž patronací se akce uskutečnila, stejně tak 
fi rmám Libora Mlčáka, Ládi Hájka a  řa-
dovým členům B.H.C.  – všem zmíněným 
institucím a jednotlivcům za materiální 
příspěvky k akci, vedení ZŠ Dobrá a paní 

Golíkové, Kocurové za opravdu „super“ 
přístup a pomoc při organizaci a opět vel-
ký dík celému našemu klubu B.H.C. Dobrá 
– opět jsme prokázali, že táhneme za jeden 
provaz a naše vize nezůstávají pouze na pa-
píře, ale měníme je ve skutečnost. :-)

Děkujeme a těšíme se na Vás u dalších 
akcí, nejen v produkci B.H.C. Dobrá, ale vždy 
pořádané pro Vás – hravé lidičky z Dobré. :-)

Přehled startujících: Vašek Bosok, Jiří 
Poljak, Josef Studenič, Tadeáš Bařina, Mar-
tin Sekanina, Filip Tomančák, Jakub Šaněk, 
Kamil Kisza, Danek Klika, Michal Frydrys-
zek, Tomáš Valošek, Matěj Flüsner, Matěj 
Vláčil, Marek Matyskiewicz, Filip Šebestík, 
Adam Petřkovský, Vojtěch Parůžek, Lukáš 
Plošek, Romana Parůžková, Monika Střížo-
vá, Natálie Matějková, Michaela Beránková, 
David Stříž, Petra Koloničná, Patrik Mikoláš, 
David Šretr, Iveta Šretrová, Josef Řehulka, 
Veronika Kozlová, Patricie Švecová, Dominik 
Drexler a slečna Nela z 1.B...

Jménem B.H.C. Dobrá Vás zdraví - Ladislav 

Hájek, Vlastimil Kalmus, Libor Mlčák
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Jaro 2013 v knihovně
Letošní jaro v naší knihovně, ačkoliv se 

sněhem, bylo ve znamení  kulturních a vzdě-
lávacích akcí. Březen už není jen měsícem 
knihy, ale u nás je „Měsícem čtenářů all 
inclusiv“. Po celý březen se mohli čtenáři re-
gistrovat v knihovně zdarma. Další takovou 
možnost budou mít návštěvníci knihovny 
v prvním říjnovém týdnu – v Týdnu kniho-
ven.  Během března probíhaly v  Základní 
škole v Dobré informační lekce pro žáky 
5.  – 9. ročníků. Děti se učily hledat v kni-
hovnických on-line katalozích a databázích, 
rezervovat si dokumenty, prohlížet svoje 
čtenářské konto a prodlužovat výpůjčky. 
Také jsme připravili školení pro pracovní-
ky knihoven regionu Dobrá k vedení stati-
stických deníků.  Pozvali jsme 15. 3. 2013 
naše čtenáře na „Čaj o páté“  s paní Soňou 
Jerglíkovou, která nás poučila o správné 
přípravě, pití a  účincích různých čajů. Ná-
vštěvníci mohli ochutnat různé druhy čajů 
i s čajovými sušenkami a anglickými okur-
kovými chlebíčky. V pátek 22. 3. 2013 se 
uskutečnila v  knihovně  „Velikonoční vý-
tvarná dílna“. Pod vedením paní  Marké-
ty Skarkové z Dobré si účastnice vyrobily 
velikonoční dekorace do bytu. Tradičně, už 
po deváté, jsme připravily pro děti v rámci 
mezinárodní akce „Noc s Andersenem „ no-
cování dětí v knihovně“. Již od roku 2001 si 
připomínají děti první pátek v dubnu v Ev-
ropě narození největšího pohádkáře Han-
se Christiana Andersena společnou nocí, 
strávenou v knihovně. Tato noc je plná her 
a tvoření různých výtvarných výrobků – zá-
ložky, tužkovníky, obrázky. Děti v Dobré, 
si také mohly nažehlit obrázky na trička, 

které si samy vybraly a vytiskly. Chceme 
také poděkovat sponzorům, kteří nám po-
mohli pro děti zajistit občerstvení – panu 
Milanovi Hlisnikovskému, paní Václavce 
Polákové, paní  Petře Pernicové a paní Pet-
ře Romanidisové. Fotografi e z těchto akcí si 
můžete prohlédnout na naší webove stránce 
www.knihovnadobra.cz .

V novém roce jsme nakoupili a zpra-
covali pro celý region 251 titulů knih s cel-
kovým počtem 730 svazků. Časopisů jsme 
zpracovali 707 exemplářů. Z těchto novinek 
jsme připravili do knihoven 18 souborů.

Na 22. května 2013 připravujeme  cesto-
vatelskou besedu s panem Tomšíčkem -„Již-
ní Afrika po 20 letech“ v sále Základní školy 
v Dobré v 17 hodin. Těšíme se na shledání se 
všemi návštěvníky akce i knihovny.

 Marie Mališová, ředitelka
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I letos proběhne v Dobré „Noc kostelů“
Římskokatolická farnost Dobrá Vás 

srdečně zve na již čtvrtou „Noc kostelů“, 
která proběhne v pátek 24. května 2013 
v kostele sv. Jiří v Dobré.  

Noc kostelů 2013 je:
-  pozváním všech lidí dobré vůle ke společ-

nému setkání a k objevování krásy křes-
ťanských výtvarných a architektonických 
pokladů, 

-  projevem kreativity a důvěry v život u lidí, 
kteří chrámy stavěli a zdobili, ale i u těch, 
kteří je dnes obývají a chtějí se podělit 
o  svou víru, o svůj život, a svoje osobní 
obdarování a dovednosti, 

-  nabídkou zakotvené křesťanské spirituali-
ty, modlitby a služby potřebným, 

-  znamením živé spolupráce křesťanských 
církví (ekumenismus), která zaceluje rány 
vzniklé v minulých staletích.

Program:
17:30 - 17:40 – zahájení „Noci kostelů“
 hlasy zvonů
17:45 - 18:30 – mše sv. 
18:30 - 21:00 – možnost výstupu na kostelní
 věž s krátkým výkladem
 (rozpis viz. níže)

21:00 - 22:30 – Doberské záhady aneb Co je
   z minulosti Dobré
   nevysvětleno

1) Proč stojí kostel na hoře Prašivá? 
2) Poloha kostela v Dobré není náhodná? 
3) Mají Vlčkové z Dobré Zemice
      v Dobré kryptu?
4) Proč byl panský špitál na vesnici?
5) Je počátek školy v Dobré unikátem? 

– tradiční přednáška kronikáře obce 
   Rostislava Vojkovského
   (fotodokumentace)

22:30 - 23:00  – vystoupení doberské scholy
               23:00 – krátká závěrečná adorace
   s požehnáním

Po celou dobu trvání „Noci kostelů“ 
bude kostel přístupný všem návštěvníkům, 
kdy mají možnost prohlídky celého koste-
la včetně kůru, sakristie a kaplí. Dále mají 
možnost zeptat se na cokoliv, co je bude za-
jímat a co budou chtít vědět.  

V bočních kaplích bude po celou dobu 
akce probíhat projekce fotografi í z oprav 
kostela a jeho historie. 

Během celého programu máte také mož-
nost vpředu před oltářem rozsvítit svíčku za 
blízkého člověka. K dispozici bude košíček, 
do něhož můžete vložit i své úmysly, prosby 
a díky, za které se bude ve čtvrtek 30. 5., na 
slavnost Těla a Krve Páně, sloužit večerní 
mše sv. v 17:45. 

Rozpis výstupu na kostelní věž: 
18:30  -  18:45 – první skupina; 18:45 - 
19:00 – druhá skupina;  19:00  -  19:15 
– třetí skupina; 19:15  -  19:30 – čtvrtá 
skupina; 19:30  -  19:45 – pátá skupina; 
19:45 - 20:00 – šestá skupina; 20:00 - 20:15 
– sedmá skupina; 20:15  -  20:30 – osmá 
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DOBRFEST 2013 – UDĚLEJTE SI ČAS 
V SOBOTU 8. ČERVNA

Skvělý úspěch běžkyně Petry Pastorové

I v letošním roce se můžete těšit na porci 
dobré hudby, kterou produkují méně známé 
ale neméně kvalitní kapely z Dobré a blízkého 

Petru Pastorovou po jejím loňském úspě-
chu  v Pražském půlmaratonu ve svém článku 
jeden novinář trefně nazval „kometou, která 
vylétla na běžecké nebe“. Na její skvělé úspě-
chy jsme upozornili i v našich Doberských 
listech v číslech 4 a 5. Připomeňme ještě její 
další loňské úspěchy - získala titul mistryně 
republiky v půlmaratonu v Pardubicích a na 
stokilometrovém závodě v rámci Mistrovství 
světa se jí podařilo vytvořit nový český rekord 
na této trati časem 8:27:10.

„Letošní jubilejní 15. ročník Pražského 
půlmaratonu si přáli organizátoři ozdobit 

okolí. Na programu malého hudebního festi-
válku Dobrfest stále pilně pracujeme, místo 
a čas již však máme ujasněny – bude jím are-
ál restaurace Cyklobar a sobota 8. června. 
Výtěžek ze vstupného půjde jako loni na úče-
ly o.s. Bez Mámy starající se o sirotky v Afri-
ce. Bližší informace se budou postupně obje-
vovat na našem webu www.dobrakultura.cz,
také na facebooku, ale hlavně kompletní in-
formace již budou zveřejněny v příštích Do-
berských listech. Budeme moc rádi, pokud 
si i letos uděláte čas a přijdete si poslechnout 
a podpořit vystupující kapely.

Doberský kulturní spolek o.s.

světovým rekordem“ hlásal novinový titulek 
jednoho z mnoha článků napsaných o průbě-
hu posledního půlmaratonu. Petra Pastorová 
si jubilejní ročník půlmaratonu „ozdobila“ 
novým osobním rekordem a mezi ženami 
doběhla na skvělém 13. místě v čase 1:16:08, 
když za nejlepší českou běžkyní Ivanou Seky-
rovou zaostala o pouhých 8 setin sekundy! 
Vítězka Keňanka Gladys Cheronová půlma-
roton zaběhla za 1:06:48. 

Paní Petro, gratulujeme, přejeme dobré 
zdraví a další úspěchy.

Drahomíra Gongolová 

skupina; 20:30  -  20:45 – devátá skupina; 
20:45 - 21:00 – desátá skupina

Na kostelní věž se bude vycházet zhru-
ba po 15 minutách, ve skupince čítající 

max. 12 lidí. Více informací naleznete na
www.nockostelu.cz. 

Srdečně zvou farníci z Dobré
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Nikol je mistryní republiky z roku 2009, 
kdy vybojovala titul v kategorii starších ža-
ček. Je držitelkou dalších tří medailových 
umístění z nejvyšší republikové soutěže. 
V  soutěži jednotlivců vybojovala stříbro 
v  roce 2008, a 2013., bronz v roce 2012. 
V  soutěži družstev starších žaček vybo-
jovala titul v roce 2008, stříbro a bronz ve 
věkových kategoriích st. žaček a dorostenek 

v roce 2009. Nikol je čtyřnásobnou přebor-
nicí kraje a  medailistkou z mezinárodních 
soutěží na Slovensku, v Polsku a Maďarsku. 
S judem začala v roce 2003. V současnosti 
patří k  oporám kolektivu SKP Ostrava. Je 
členkou oddílu v Dobré. 

ÚSPĚCH NA ČESKÉM 
POHÁRU V JABLONCI

Doberští judisté opět potvrdili, že patří 
k České špičce a výborných výsledků dosa-
hují především v práci s mládeží. Druhého 
kola Českého poháru, který je nominační 
soutěží pro mistrovství republiky se zúčast-
nilo devět chlapců a děvčat v žákovských 
kategoriích. Soutěž se uskutečnila v Jab-
lonci, a zúčastnilo se jí více než tisíc závod-
níků ze 168 klubů. Konkurence byla vyšší 
než na únorovém ČP v Ostravě. Střední 
váhové kategorie byly plně obsazeny po-
čtem 45 závodníků. Naši borci si zažili tvrdé 
boje se zdatnými protivníky. Velký den měl
Luděk Kubíček 34 kg, který podal výkon 
nad své možnosti a čtyřmi vítěznými zápa-
sy se probojoval až do fi nále. Skončil druhý 
a  obrovsky překvapil trenéry. O rok zkuše-

NIKOL MIKOLÁŠOVÁ VYBOJOVALA
STŘÍBRO NA MISTROVSTVÍ

ČESKÉ REPUBLIKY JUNIOREK 2013

Stříbrná Nikol Mikolášová
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vi. Ta poslala Karolínu do opravných bojů. 
Dobrým výkonem v dalších zápasech vy-
bojovala Karolína třetí místo a bronzovou 
medaili. Bronzovou medaili si odvezla také 
Petra Stachová 48 kg, která po celoden-
ním čekání vybojovala své zápasy v úplném 
závěru turnaje. Zbývající členové výpravy, 
sourozenci Filipcovi, Matěj Silvestr a Niko-
la Šimková skončili bez medaile, ale dosáhli 
důležitého bodovaného umístění. Nomi-
nační soutěže Českého poháru jsou velmi 
náročné. Proto je zisk tří medailí a dalších 
pěti bodovaných umístění velkým úspě-
chem a příslibem pro letošní mistrovství 
republiky v žákovských kategoriích. 

Jednodenní seminář 
juda se setkal s velkým 
zájmem

Velikonoční neděle, ani sněhová kala-
mita neodradila ty, kteří to myslí s judem 
vážně. Vzdělávacího programu mladých 
talentovaných judistů se jich zúčastnilo 47. 
Několik borců z větších vzdáleností nedora-
zilo kvůli nesjízdné cestě. Tolik sněhu fakt 
nikdo nečekal. Seminář se konal v úzké spo-
lupráci s Baníkem Ostrava. Přijel hlavní tre-

nější Nikolas Hromják 38 kg, proboural 
svůj psychický blok z velkých turnajů, zúro-
čil svoji několikaletou poctivou přípravu, 
své soupeře zrušil za několik sekund. Po 
třech suverénních výhrách, ve čtvrtém utká-
ní zaváhal a bojoval v opravných bojích, kde 
ještě 2x zvítězil. Boj o třetí místo už psy-
chicky nezvládl. Zcela vyčerpaný Nikolas, 
daroval svému soupeři medaili. 5 vítězných 
utkání, páté bodované místo a nominace na 
M ČR je pro Nikiho velký úspěch. Další kva-
litní výkon v kateg. ml. žáků chlapců před-
vedl Kamil Kisza 46 kg. Kamil se nevlezl do 
své váhové kategorie, 30dkg navíc ho po-
sunulo o váhu výše. V prvním zápase silově 
nestačil na pozdějšího vítěze. V  opravných 
bojích se však rval jako tygr a 3x zvítězil, na 
bronz nedosáhl, ale páté bodované místo na 
tak prestižní soutěži je pro něj další velký 
úspěch. V kategorii mladších žaček se před-
vedla Karolína Kubíčková 44 kg. Když si 
nepohlídala svoji váhu a o pouhých 20 dkg 
se posunula do vyšší kategorie, kde na ní če-
kala její největší soupeřka Třináctá z Břecla-
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Dušan Koza 4. Dan, trenér krajského výběru.

Účastníci ČP v Jablonci: Zleva - trenér Kubíček, Hro-
mják, Kissa, Kubíčková,trenérka Prőllová, Šimková, 
Filipec, Silvestr, Stachová.
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nér krajského výběru Dušan Koza (4. Dan), 
který našim budoucím šampionům předve-
dl dokonalý a intenzivní trénink. Předal zku-
šenosti a všímal si, kdo by v budoucnu mohl 
reprezentovat náš kraj. Dalším velkým pří-
nosem pro závodní tým, byl pohovor s psy-
choložkou Markétkou, která se věnovala na-
šim borcům jednotlivě. Jde nám především 
o odbourání stresu před velkým turnajem.  
Součástí semináře bylo složení zkoušek na 
vyšší kyu., za přítomnosti rodičů. Zkouš-
ky na vyšší pásek složilo 18  našich členů. 
Někteří se zodpovědně připravili a  mile 
překvapili, u některých zájemců se přihlí-
želo k jejich aktivitě na tréninku a závodní 
činnosti. Páskování měl na starost trenér 
Koloušek. Benjamínkům se zodpovědně vě-
noval trenér Matyskiewicz. Všem trenérům 
patří obrovské poděkování. Přejeme našim 
členům hodně úspěchů na následujících 
soutěžích. Kdo trénuje víc než ostatní, mu-
síte být lepší než oni. 

Mistrovství klubu
pro rok 2013 

se zúčastnila téměř stovka soutěžících. 
Soutěž pořádaná pod patronací starosty 
obce Raškovic Jiřího Blahuty je zároveň mi-
strovstvím klubu pro všechny členy příprav-
ky, benjamínky a žáky. Zástupci základen 
Frýdek-Místek, Dobrá a Raškovice se sešli 
již ve čtvrtém ročníku. Soutěž slavnostně 
zahájil pan starosta, který popřál všem spor-
tovcům hodně úspěchů. Samotné souboje 
probíhaly  po důkladném rozlosování dle 
základny, věku, váhy a technické vyspělos-
ti. Malý prostor tělocvičny byl zcela zaplněn 
soutěžícími, rodiči a přihlížejícími diváky, 

kteří hlasitě povzbuzovali a fandili. Bylo se 
na co dívat. Pěkné a statečné souboje předvá-
děli nejmladší benjamínci. Některé žákovské 
zápasy byly opravdu těžké, dramatické a plné 
očekávání, nechyběly kvalitní techniky, kom-
binace a taktika. Vítězové si užili pocit rados-
ti a poražení zklamání z prohry. Oboje patří 
ke každému soutěžení a přispívá to k formo-
vání zdravé osobnosti. Po ukončení všech 
bojů přišlo to nejdůležitější, ocenění vítězů 
kategorii jednotlivců. Soutěž je koncipována 
především jako motivace pro další poctivou 
práci a závodníci jsou rozděleni do skupinek 
po třech, aby tak mohli vybojovat každý svoji 
medaili. Oceněni tedy byli všichni účastníci. 
Závěrem bylo vyhlášeno vítězné družstvo. 
Všichni byli napjatí a nikdo neznal výsledek 
předem. Výsledky jednotlivců byly velmi pro-
míchané, proto se nedalo odhadnout, které 
družstvo nakonec zvítězí. 

Doberská výprava se honosila titulem 
z  loňského roku. Letos dorazila s nejmen-
ším počtem soutěžících. 26 bojovníků, zís-
kalo 8 zlatých medailí, 70 bodů, to stačilo 
jen na třetí místo. (Doberská základna je 
stále nejúspěšnější v ofi ciálních soutěžích 
ČSJu.) Kapitánka družstva Nikola Šimko-
vá převzala od starosty pohár za 3. místo 
a dobroty pro svůj tým.  1. místo Šimková, 
Karásek, Kubíčková E., Hromják, Klika, 
Delmar, Gerda, Blahutová. 

Frýdecko-Místečtí borci byli favoriti pro 
letošní rok. Titul v předchozích ročnících 
ještě nezískali. 40 bojovníků získalo 10 zla-
tých medailí a stejný počet bodů (70), jako 
doberští. I přes obrovské nasazení, zodpo-
vědný přístup a touhu po titulu to na vítěz-
ství nestačilo. Kapitán družstva Dominik 
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Polášek převzal pohár za druhé místo a dob-
roty pro celý tým. 1. místo Vontor, Adámek 
J., Adámek T., Adámek P., Sehnal  M., 
Bjolek J., Bjolek M., Fusek O., Čajánek, 
Demeterová.

Po loňské porážce zabodoval kolektiv 
z Raškovic. V počtu 29 závodníků měli před 
sebou opravdu nelehký úkol, porazit nej-
početnější základnu, nebo porazit loňské 
vítěze. Raškovičtí zapojili do těžkých bojů 
srdce. Domácí atmosféra je vyhecovala na 
maximum. Předvedli, že každý je porazitelný 
a vítěz není znám nikdy předem, společnými 
silami dokázali skoro nemožné. Vybojovali, 
doslova vydřeli 10 zlatých medailí a 84 bodů. 

Ve čtvrtém ročníku soutěže zvítězili s vel-
kým náskokem. Byli vyhlášeni jako MISTŘI 
klubu. Hrdý  pan starosta předal pohár a taš-
ku s dobrotami kapitánovi družstva Šimonovi 
Filipcovi, který spravedlivě rozdělil všechny 
dobroty mezi svůj tým. 1. místo Filipec, Fi-
lipcová, Gregušová, Švrčková, Mecová V., 
Kučák, Pavelek, Hampl, Silvestr, Slováček.

Děkujeme našim starším členům oddí-
lu, kteří se úspěšně zhostili role rozhodčích 
a časomíry. Vedení klubu děkuje všem spor-
tovcům za výborný výkon s maximálním 
nasazení. Významně hodnotíme odvahu 
nováčků, kteří překonali obavy a někdy také 
vlastní strach. Turnaje se zúčastnili nováč-
ci, kteří nemají ještě ani kimono. Děkuje-
me organizátorům a asistentům za pomoc, 
která přispěla k hladkému průběhu turnaje. 
Děkujeme rodičům za zodpovědný přístup 
k účasti na námi pořádaných akcích. To be-
reme jako ocenění naší práce.  

Poděkování patří také vedení obcí Dob-
rá a Raškovice, městu Frýdek-Místek a ško-

lám, ve kterých klub působí a na jejichž pro-
story je odkázán. Všem patří velké díky. Jste 
skvělí, jsme tady pro vás a vaše děti. 

Je tu i stinná stránka, která nás trápí. Ro-
diče našich svěřenců, kteří akce bojkotují, 
nebo se nezajímají o naši činnost, své děti ne-
posílají na naše akce, na turnaje, na soustře-
dění, na tábory, neomlouvají je při neúčasti, 
hodnocení trenérů nečtou. Asi je zbytečné 
rozebírat jejich nezájem. Jejich děti nemají 
dlouhou působnost v našem klubu a většinou 
odcházejí bez ukončení členství a  jakékoli 
informace. I takoví jsou mezi námi. Naštěstí 
je jich čím dál tím méně. Dítě nikdy nebude 
zodpovědné, když není zodpovědný jeho ro-
dič. Děkujeme, že vás se to netýká.

Stále jsou volná místa na letní rekreaci 
oddílu judo v Poličné u Valašského Meziříčí. 
Od 30. 6. 2013 do 10. 7. 2013. V uzavřeném 
areálu základní školy v těsné blízkosti řeky 
Bečvy, s možností výletů do okolní přírody. 
Kvalitní stezka pro in-line bruslení.  Zříce-
niny hradů a rozhledny, skalní město, Valaš-
ské muzeum a mnoho dalších zajímavostí 
k  propátrání. Rekreace se mohou zúčast-
nit také děti, které nejsou členy klubu. 
Více na www.judo-morava.cz.
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Základní škola Dobrá informuje…

Sportovní akce a úspěchy 1. stupně
V jarních a předjarních měsících se naši 

malí sportovci zúčastnili několika sportov-
ních akcí.

Největších úspěchů dosáhli v únorové 
soutěži ve šplhu. Čtyřčlenná družstva chlap-
ců a dívek 4. - 5. ročníků se zúčastnila okr-
skového kola. Ve velké konkurenci 10  škol 
Frýdecko-Místecka se podařilo oběma našim 
družstvům postoupit do dalšího kola, při-
čemž chlapci obhájili stříbrné medaile. Nej-
rychlejším ve šplhu se stal Nikolas Hromják, 
který byl 2. nejrychlejší v konkurenci 40 spor-
tovců, a Patricie Švecová svým 3. místem po-
mohla k postupu do okresního kola družstvu 
děvčat.

Do okresního kola nastoupila obě naše 
družstva k utkání s nejlepšími sportovci ce-
lého okresu. I zde, v obrovské konkurenci, se 
našim dařilo. Družstvo děvčat zde obhájilo 
2.  místo a jako jediné družstvo Frýdecko–

Místecka si odváželo cenné medaile. Další 
medailové pozice obsadili sportovci Třinecka 
a Jablunkovska. 

V březnu se družstvo žáků 4. a 5. ročníků 
zúčastnilo okrskového kola ve vybíjené v Pal-
kovicích. Naši sportovci se utkali ve velkém 
boji s pěti družstvy z okolí Frýdku-Místku 
o postup do okresního fi nále. Ten jim bohu-
žel unikl o vlásek, ale obhájili loňskou pozici 
a domů si přivezli diplom za krásné 3. místo. 

Největší sportovní akcí je již každoročně 
přátelské utkání ve vybíjené O velikonočního 
beránka. Pořádá ji již tradičně naše škola pro 
školy z nejbližšího okolí. Letošního turnaje se 
zúčastnilo šest družstev. Čestnou trofej v po-
době velikonočního beránka za 1.  místo si 
letos odvezlo družstvo z Morávky, ale ani do-
mácí neodešli z turnaje s prázdnou. Diplom 
za 3. místo a velikonoční dobroty vybojovalo 
družstvo našich žáků 4. ročníku, které doká-
zalo porazit i své starší soupeře – spolužáky 
z 5. ročníků. 

Mgr. Radmila Jelínková

Děvčata se v okresním kole ve šplhu zaskvěla a odvážejí 
si stříbrné medaile.

Nástup družstev při vyhlašování výsledku turnaje
O velikonočního beránka.
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V nejmladší kategorii CVRČEK nejví-
ce bodů získala Nella Kulhánková z 2. A 
(72 bodů), Viktor Heczko z 3. B (70 bodů) 
a Klára Kateřina Školová z 2. B (69 bodů). 
Maximální počet bodů v této kategorii 
byl 90.

V dalších kategoriích byl maximální po-
čet bodů 120. V kategorii Klokánek první 
místa obsadili tito žáci: Martin Sekanina 
z 5. B (82 b), Kateřina Mališová a Franti-
šek Miroslav Škola z 5. B, Marek Maty-
skiewicz (71  b) a Simona Chromuláková 
ze 4. B (70 b). V kategorii Benjamín to byl 
Jan Pohludka ze 7. B (84 b), Johana Ka-
ňoková ze 7. B (75 b) a Petr Horák ze 7. A 
(74 b). V kategorii Kadet měla nejvíce bodů 
Markéta Sobková z 9. B.

Všem zúčastněným žákům děkujeme 
za účast v této soutěži, neboť se seznámi-
li s jinými typy úloh o různých obtížnos-
tech a uvedeným gratulujeme k nejlepšímu 
umístění.

Mgr. Pavla Kupková
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Matematické úspěchy na naší škole
Zlatá cihla

Dne 14. března 2013 se šest žáků naší 
školy zúčastnilo prvního ročníku matema-
tické soutěže Zlatá cihla, která proběhla na 
Gymnáziu a SOŠ ve Frýdku-Místku. Soutě-
žilo celkem 54 žáků základních škol, a to ve 
dvou kategoriích – mladší žáci (6. a 7. roč-
ník), starší žáci (8. a 9. ročník). 

Naši žáci si v obou kategoriích vedli 
velmi dobře. V mladší kategorii soutěžili 
žáci Jan Pohludka, Petr Horák a Johana 
Kaňoková,  jako družstvo obsadili druhé 
místo. V  kategorii starších žáků se soutě-
že zúčastnili Martin Šimík, Radim Bür-
ger a  Tomáš Hadaščok. Tito žáci obsadili 
v soutěži družstev první místo a tím získali 
pro naši školu putovní pohár, na kterém se 
vyjímá název naší školy. Martin Šimík na-
víc obsadil první místo v soutěži jednotlivců 
a tím si získal další pohár sám pro sebe.

Slavnostní předání pohárů a cen pro-
běhlo na naší škole dne 8. 4. 2013 za pří-
tomnosti zástupců pořádající školy – pana 
ředitele Mgr. Jaroslava Konečného, paní 
zástupkyně Mgr. Ivy Krulikovské a garanta 
soutěže Mgr. Libora Lepíka, pana staros-
ty Dobré Ing. Jiřího Carbola a vedení naší 
školy.

Všem našim soutěžícím děkujeme za 
vzornou reprezentaci školy a přejeme jim 
další úspěchy v matematických soutěžích.

Matematický klokan
Dne 22. března 2013 jsme se jako další 

školy zapojili do mezinárodní soutěže Ma-
tematický klokan. Soutěže se zúčastnili žáci 
od druhé třídy. Úspěšní řešitelé matematické soutěže Zlatá cihla.
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Ekologická konference
Dne 2. dubna 2013 se uskutečnil 5. roč-

ník Ekologické konference základních škol, 
tentokrát na Střední průmyslové škole che-
mické akademika Heyrovského v Ostravě - 
Zábřehu. Záštitu nad ní převzal Mgr. Daniel 
Havlík, náměstek hejtmana Moravskoslez-
ského kraje, dále se jí zúčastnila Mgr. Jana 
Harmanová, koordinátorka EVVO ve ško-
lách a školských zařízeních v Moravskoslez-
ském kraji a další hosté. Všichni se zároveň 
stali členy poroty, která hodnotila jednotlivé 
projekty. 

Na konferenci vystoupili žáci 11 škol 
s 15 projekty. Žáci projekty zaměřili na různá 
ekologická témata, např. zkoumali lišejníky, 
klíčení semen, život v tůni, zabývali se šetře-
ním vodou, lesní tématikou, elektroodpady 
nebo tříděním odpadů ve školách. 

Naši školu reprezentovala děvčata z 9. B 
Adéla Březinová a Markéta Sobková, která 
ve svém projektu představila problematiku 
EVVO na naší škole. Jejich prezentace nesla 
název Ekoprojekty 
na naší škole. Eko-
logie u  nás má již 
dlouholetou tradici 
a EVVO (Environ-
mentální vzdělává-
ní, výchova a osvěta) 
je jednou z klíčových 
oblastí Školního 
vzdělávacího pro-
gramu. O  tom, že 
nám není lhostejné 
životní prostředí 
a vše, co s ním sou-
visí, dokládá i to, že 
jsme podruhé obhá-

jili mezinárodní titul Ekoškola, který bychom 
si měli v červnu slavnostně převzít v Praze. 

Odpoledne, po vyslechnutí všech prezen-
tací, žáci strávili prohlídkou školy. Zavítali 
kromě jiného do odborné učebny přírodopi-
su, kde pro ně byly připraveny různé úkoly 
a hry, v laboratořích chemie naopak zhlédli 
velmi zajímavé chemické pokusy. Po pro-
hlídce se všichni opět odebrali do auly, kde 
byly vyhodnoceny nejlepší prezentace. Za 
pěknou prezentaci a projev byla naše děvčata 
odměněna celodenní exkurzí do povodí řeky 
Morávky. Na programu exkurze bude pro-
hlídka přehrady, přírodovědné hry a několik 
zastavení po toku řeky s průvodcem. 

Na závěr bych chtěla poděkovat Adéle 
a Markétě za přípravu a hezké moderování 
projektu a zároveň za příkladnou reprezen-
taci školy. 

Mgr. Květoslava Lysková,
koordinátorka EVVO

Záběry z Ekologické konference základních škol v Ostravě.
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Televize - nepřítel nebo kamarád

Malé maturity 2013

V týdnu od 2. - 5. dubna 2013 proběhl 
v  2.  třídách projekt Televize - nepřítel nebo 
kamarád. První den projektu se děti dobro-
volně rozdělily do dvou skupin. V první sku-
pině byli žáci, kteří sledovali každý den tele-
vizi. V druhé skupině pracovaly děti, které se 
rozhodly strávit dny bez televize. Volné chvíle 
vyplnily hrou, výrobou papírových výrobků, 
kresbou obrázků. 

Během tohoto projektu se děti učily vní-
mat fungování a vliv médií ve společnosti, 
vybíraly si vhodné pořady a zajímavě využí-
valy získaný čas. Při společné četbě článku G. 
Orstnera Bláznivá televize se děti seznámily 
s pojmem reklama a samy vytvářely návrhy 
různých reklamních letáků. Děti se na krát-
kou chvíli staly i televizními reportéry a po-
mocí ankety zjišťovaly mezi žáky i dospělými 
nejoblíbenější pořady a průměrnou denní 
sledovanost. V hodinách matematiky výsled-
ky zpracovaly do tabulek.

Letos již po sedmnácté proběhly na 
Základní škole v Dobré „Malé maturity“ 
pro žáky 9. ročníku. Své znalosti v českém 
jazyce, matematice a cizím jazyce před-
vedlo v úterý 9. dubna bezmála 40  devá-
ťáků. Ve dvou zkušebních komisích český 
jazyk zkoušely paní učitelky Eva Nováko-
vá a  Dana Kalníková, matematiku p.  uč. 
Jana Filipová a p. uč. Pavla Kupková, 
úskalími cizího jazyka nervózní žáky pro-
vedli p.  uč.  Andrea Hovjacká (němčina) 
a p. uč. Jan Lörinc (angličtina). 

V závěru projektu byla žáky vytvořena 
portfolia, ve kterých všechny získané infor-
mace a materiály využili. Poděkování patří 
rodičům za pomoc a spolupráci při vymýšle-
ní náplně volného času.

Mgr. Jiřina Zachníková, 
Mgr. Radmila Jelínková

Slavnostního zahájení v sále školy se 
zúčastnil kromě vedení školy také náš 
pan starosta, který žákům popřál hodně 
zdaru, vyzdvihl vysokou úspěšnost našich 
absolventů v navazujícím studiu a povzbu-
dil všechny zúčastněné do další práce. 
Mezi řečníky se tentokrát objevil i zástup-
ce prvňáčků Šimon Kočner (1. C), který 
ve slušivém obleku dojal publikum svým 
upřímným přáním úspěchu. Atmosféru 
výjimečného dne ještě umocnilo pěvecké 
vystoupení Viktorie Mojákové a Terezy Ce-
bulové (obě z 6. A). O zpravodajské pokrytí 

Večerníček v podání žákyně 2. ročníku
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se kromě zástupkyně regionálního tisku 
postarala také žurnalistická dvojice Matěj 
Flössner (6. A) a Jan Tesarčík (8. C), kte-
ří ve službách Žákovského parlamentu na 
ruční kameru dokumentovali celou udá-
lost. S výsledky jejich snažení se již brzy 
budete moci seznámit na školním webu.

Z čeho sestávala malá maturitní zkouš-
ka pro žáky 9. ročníku? V centru okruhů 
z českého jazyka stála vždy práce s textem 
a  porozumění literárnímu textu. Češtinář-
ské otázky tak u žáků důkladně prověřily 
především čtenářskou gramotnost, na jejíž 
podporu se v naší škole ve výuce zaměřuje-
me. V matematické části museli žáci proká-
zat nejen dobrou znalost vzorců a postupů 
řešení úloh, ale především logické myšlení, 
které se jim v hodinách matematiky sna-
žíme vštěpovat již od nejranějšího věku. 
Zkoušení z cizího jazyka se soustředilo 
hlavně na komunikační dovednosti žáků, 
jejich schopnost reagovat a prakticky se 
domluvit, přísná gramatická pravidla byla 
pro tentokrát upozaděna ve prospěch ply-
nulosti v ústním použití cizího jazyka. 

S potěšením konstatujeme, že i letos se 
objevila mezi deváťáky řada žáků, jejichž 
výkony u malé maturitní zkoušky byly bri-
lantní, jiní zase dokázali příjemně překva-
pit a díky kvalitní domácí přípravě se při 
zkoušení doslova překonávali. Škoda jen, 
že ne všichni naši žáci si už uvědomují, ja-
kou cenu má vzdělání v dnešní informač-
ní společnosti. Je samozřejmou rolí školy 
a rodiny, aby jim tuto skutečnost neustále 
připomínaly. Naši žáci nejvíce bojova-
li s  trémou, jak je na první pohled patrné 

z jejich bezprostředních reakcí po zkoušce. 
Než se však podíváme na to, co se čerstvým 
„maturantům“ honilo hlavou při slavnost-
ním fi nále, musíme ještě poděkovat paní 
učitelce Jaroslavě Matyskiewiczové za vy-
hotovení a grafi ckou úpravu maturitních 
vysvědčení. Velký dík patří také předsed-
kyni školské rady paní Bordovské, která 
čekajícím žákům přednášela o kultuře pití 
čaje a připravila také ochutnávku zname-
nitých čajů z celého světa.  Již teď se těšíme 
na to, jak si u malých maturit příští rok po-
vedou letošní osmáci.

Dojmy a pocity našich „maturantů“

„Na malé maturity jsem se moc nepřipra-
vovala a šlo to vidět. Teď toho trochu lituju. 
Matematika mohla být lepší, kdybych se na 
to více podívala.“

„Na malé maturity jsem se nepřipravoval, 
ale bez trémy by to dopadlo lépe.“

„Na malé maturity jsem se připravovala, 
ale tréma mi dala hodně zabrat.“

„Byla jsem hodně nervózní, ale jsem ráda, 
že to mám za sebou. Myslím, že jsem mohla 
podat lepší výkon.“

„Nebyla jsem nervózní, ale mohla jsem se 
více připravit.“

„Byla jsem nervózní. Jsem ráda, že jsem 
si to mohla zkusit, určitě je to dobrá zkuše-
nost.“

„Osobně jsem byl hrozně nervózní. Ještě 
teď, když toto píšu, se mi klepe ruka.“

Mgr. Jan Lörinc a žáci 9. ročníku
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Malé maturitní tablo 2013
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Zprávičky z naší školičky „Barevný svět“

Vynášení Moreny

Jíme zdravě 

Paní Zima si s námi letos opravdu zalaš-
kovala a nemínila se vzdát své vlády, i když 
podle kalendáře mělo již dávno vládnout 
jaro. Děti naší MŠ se proto letos nemohly 
dočkat chvíle, kdy už konečně vynesou Mo-
renu, kterou si společně ve svých třídách 
vyzdobily.

A tak jsme využili až prvního slunečné-
ho dne v měsíci dubnu a konečně se vydali 

Vedení mateřské školy děkuje zákonným zástupcům za jejich shovívavost z důvodu 
uzavření mateřské školy během jarních prázdnin. Jedním z hlavních důvodů byla příprava 
instalace a následná instalace konvektomatu ve školní jídelně mateřské školy. Poděkování 
patří také zastupitelům obce, kteří schválili požadavek vedení na zakoupení konvektomatu 
a podpořili tak zdravé stravování všech dětí mateřské školy.

s Morenou k řece Morávce, do které jsme 
Morenu hodili. Házení Moreny děti dopro-
vázely doslova pokřiky: „Zimo, zimo, táhni 
pryč, nebo na tě vezmu bič!“

Cestou zpět do MŠ si pak děti šťastně 
pobrukovaly: „Přišlo jaro do vsi, kde jsi, 
zimo, kde jsi?

Byla zima mezi námi, ale už je za hora-
mi. Hu, hu, hu, jaro už je tu!“

Preventivní protidrogový program
- román „Memento“

Ve středu 3. dubna 2013 zavítal do naší 
školy člen umělecké agentury Rajcha s pre-
ventivním protidrogovým programem pro 
žáky druhého stupně. V podobě monodra-
matu seznámil žáky 8. a 9. ročníku s úspěš-
ným románem Radka Johna „Memento“. 
V  necelé hodině se snažil publiku přiblížit 
nejpodstatnější pasáže příběhu Michala 
Otavy, který se v 16 letech nechal partou 
stáhnout k užívání drog. Nejednalo se však 
o běžnou přednášku, ale o příběh podle sku-
tečné události, který má vyznít jako „me-

Záběr z představení „Memento“.

mento“ (varování) pro ty, kteří by měli sna-
hu drogu okusit.

Jitka Drabinová
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Šachový turnaj

Velikonoce

V tomto školním roce se nám povedlo ote-
vřít šachový kroužek pro děvčata a  chlapce 
pod vedením pana Kocura z SVČ Klíč města 
Frýdku-Místku. V sobotu 23. 3. 2013 se děti 
z naší mateřské školy měly možnost zúčast-
nit šachového turnaje pro děti z mateřských 
škol v Národním domě ve Frýdku-Místku. 

V úterý 26. března ve třídě Motýlků pro-
běhly Jarní dílny. Společně s rodiči jsme se 
pustili do velikonočního tvoření. Rodiče 
s  dětmi vyráběli zápichy motýlků do květi-
náčů, přáníčka a ovečky z kolíčků. Děti ro-
dičům zazpívaly písničku o tom „Co schází 
jaru“ a také jim zatančily taneček na zná-
mou melodii Čížečku, čížečku. Toto tvoření 
se vyvedlo a už teď se těšíme na další akci 
s rodiči.

Terezie Gryžboňová

Účast byla ohromující, sešlo se 130 dětí, 
které usedly k šachovnicím a začaly bojovat 
o vítězství. Naši mateřskou školu reprezen-
tovali Lukáš Bódis a Radek Gongol. Oběma 
chlapcům vedení mateřské školy poděkovalo 
za reprezentaci mateřské školy a obce. 

Mgr. D. Dvořáčková, učitelka MŠ

Velikonoční dílny
Ve středu 27. 3. 2013 proběhla ve třídě 

Včeliček velikonoční dílna pro rodiče s dět-
mi. Společnými silami si ozdobili vajíčka 
a vyrobili malý košíček na tato vajíčka. Ce-
lým odpolednem se nesla příjemná atmo-
sféra.

Bc. Eva Březinová
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Zápis dětí do mateřské školy
Zápis dětí do Mateřské školy Dobrá, 

okres Frýdek-Místek, příspěvkové or-
ganizace pro školní rok 2013/2014 pro-
běhne v  úterý 14. 5. 2013 v době od 8:00 
do 15:00  hod. Zákonní zástupci se pro-
káží průkazem totožnosti, k zápisu při-
vedou dítě a  vezmou s sebou jeho rodný 

list. Všechny potřebné formuláře a krité-
ria pro příjímání dětí jsou ke stažení na
www.msdobra.cz, nebo si je mohou zákon-
ní zástupci vyzvednout v mateřské škole 
denně od 7:00 do 14:00 hod.  

Mgr. Jana Bódisová, ředitelka MŠ

Změna ordinační doby DS - MUDr. Iva Kučerová

29. 4. 2013    7.30 – 9.00 hodin

30. 4. 2013    7.30 – 9.00 hodin

NABÍDKA • INZERCE • NABÍDKA • INZERCE
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NABÍDKA • INZERCE • NABÍDKA • INZERCE

Nabídka pronájmu
bytů v obci Dobrá

Byty jsou vybaveny kuchyňskou
linkou, WC, koupelnou s masážním

sprchovým boxem aj.
Televizní příjem satelitní a digitální 

a možnost připojení wifi  – internetu.
Možnost pronájmu i bytu

kompletně vybaveného nabýtkem
a ostatním zařízením.

Bytové domy jsou po rekonstrukci,
v blízkosti středu obce.

K dispozici vlastní parkoviště
nebo pronájem garáže.

Kontakt: mobil 603854852
e-mail: alosed@seznam.cz

KOMINICTVÍ
Josef PAPŘOK a syn,

tel.č.: 728073808,
         605123029

provádíme veškeré kominické 
služby a poradenství

včetně zpráv o provedení 
kontroly nebo čištění 

spalinové cesty
dle NV 91\2010. (pzn.:

bývalý zaměstnanec L.Šputa).

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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 4x tenisový kurt 

 2x volejbalový kurt 

 tenisová škola 

 po ádání turnaj  

 m sí ní slosování o ceny  

 ubytování 

 whirlpool 

 d tské h išt  

 
AKCE DUBEN 
SLEVA 20% 

P i zakoupení 10h 
bodové permanentky 

do 13. 5. 2013 
cena pouze 

  720,-

Dne 13. 4. 2013 Vás srde n  zveme na oficiální zahájení 
letošní sezóny, využijte naší speciální akce a p ij te si 

tento den zahrát tenis zcela zdarma! 

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

Otev eno: Po – Ne 9:00 - 19:00 

Zápis do tenisové školy prob hne: 
 19.4.2013 v 16:00 

 - srde n  Vás zvou Petra a David 

Objednávky a rezervace: 

+420 725 505 205 
www.sportrelaxclub.cz 



 • Zemní a výkopové práce pásovým minirypadlem

 • Přesun a nakládka sypkých hmot kloubovým nakladačem

 • Převoz materiálu do 2 tun na třístranné sklopce

 • Pokládka kanalizačních přípojek dle projektu na klíč

 • Realizace zámkových dlažeb 
  a zpevněných ploch

 • Stavba základových desek

 • A mnoho dalších 
  - stačí zavolat na 602 435 588

STAVEBNÍ A ZEMNÍ PRÁCE
Martin Kaňok – Dobrá 398
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PPoossttaarráámmee  ssee  oo  vvaaššii  zzaahhrraadduu  
  

VVyyuužžiijjttee  ddlloouuhhoolleettýýcchh  zzkkuuššeennoossttíí  nnaaššiicchh  ooddbboorrnnííkk !!  
 

 p ímo na míst  zdarma zhodnotí stav a navrhnou pot ebné úpravy    
 kalkulaci provedou i v n kolika cenových variantách  
 kreativita a zohledn ní jedine nosti místa je samoz ejmostí 

 
 

             
  

  
NNaabbíízzíímmee::  

 Zakládání nových trávník  (dovoz zeminy a substrát , urovnání terénu, 
kultivace ploch, výsev travního osiva, ošet ení hnojivy a selektivními herbicidy). 

 Údržbu travnatých ploch (vertikutaci, hnojení a kosení trávník ).  
 Sadové a jemné terénní úpravy.  
 Výsadbu a pé i o d eviny a ke e (pr klesty a omlazení ke , p ihnojování ke  a 

strom , chemickou likvidaci nežádoucí vegetace, zálivku, kácení strom , likvidaci 
pa ez  frézováním, odstran ní nálet  a výmladk ).  

 Realizaci zahrad od zpracování návrh  až po výsadbu, pop . následnou 
údržbu. 

PPrroovvááddíímmee::  
 Výstavbu a rekonstrukci chodník , drobné asfaltování. 
 Opravy seka ek a jejich servis. 

VVaaššii  zzaahhrraadduu  mm žžeemmee  vvyybbaavviitt::  
 R znými druhy pergol, zahradních altán , pop . lavi ek. 
 Ploty a zídkami dle vašich požadavk . 
 Typizovanými d tskými prvky. 

NNeevvááhheejjttee  aa  kkoonnttaakkttuujjttee  nnááss  nnaa  aaddrreessee::  
TS a.s., 17. listopadu 910, 738 02  Frýdek – Místek,  
tel.: 558 443 207, 731 196 620, e-mail: info@tsfm.cz,  

www.tsfm.cz 

NN  AA  ŠŠ  EE      SS  LL  UU  ŽŽ  BB  YY    PP  RR  OO      VV  AA  ŠŠ  II      PP  OO  HH  OO  DD  UU !  
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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 Martina Gorošová, vedoucí správního odboru
558 412 311 Marcela Krestová, referent správního odboru,
  sekretariát, podatelna, ověřování, CZECH Point
558 412 307 Radka Mohylová, referent správního odboru, matrika,   
  ohlašovna, ověřování, objednávky služeb, CZECH Point

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 13. května 2013, do 12.00 hodin.






