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Slovo starosty
Vážení občané,

v pondělí 17. června 2013 proběhlo ve 
společenském sále základní školy další jed-
nání zastupitelstva naší obce. Zastupitelé 
projednali mimo jiné aktuální stav příprav 
nového územního plánu obce, schváli-
li obecně závaznou vyhlášku o místním 
poplatku za provoz systému sběru a likvi-
dace komunálních odpadů, přijetí úvěru 
na zateplení objektů základní školy nebo 
udělení Ceny obce Dobrá za rok 2012. Zá-
stupce zpracovatele územního plánu pan
ing.  Gajdůšek nám sdělil, že v rámci pří-
pravy zadání návrhu územního plánu bylo 
podáno celkem 55 žádostí o změnu, vesměs 
od fyzických osob. Další postup je takový, že 
tyto podklady postoupí zpracovateli, kterým 
je Magistrát města Frýdku-Místku. Zhruba 
koncem července pak zahájí veřejné pro-
jednávání návrhu zadání územního plánu 
a  v  září 2013 můžeme očekávat, že návrh 
bude předložen ke schválení zastupitelstvu 
obce. V rámci veřejného projednávání se 
budou moci k  návrhu vyjadřovat občané 
i dotčené orgány. V závěru jednání zastupi-
telstva pak byla diskuse a přítomní se nejví-
ce zajímali o sečení veřejné zeleně v parku, 
opravy dopravních značek nebo přípravu 
rekonstrukce a výstavby chodníků v  cent-
ru obce. Co se týče chodníků, tak stavební 
úřad již vydal územní rozhodnutí a nyní se 
zpracovává projekt pro stavební povolení. 
Následně teprve můžeme vypsat veřejnou 

soutěž na zhotovitele této investice. Rada 
obce dále rozhodla zajistit podání žádosti 
o dotaci na Státní fond dopravní infrastruk-
tury, ale výzva pro podávání žádostí se před-
pokládá až v říjnu 2013. Z těchto důvodu se 
zahájení opravy chodníků připravuje na jaro 
příštího roku. 

V půli června proběhla čistící akce 
„Úklid naší obce“. Skupina mladých dob-
rovolníků, ze skautského oddílu Doberča-
ta, pod vedením pana Tomáše Berky a do-
plněná některými členy komise pro životní 
prostředí, zaplnila několik desítek pytlů 
odpadem sesbíraným v okolí řeky Morávky 
a přilehlých porostech. Za to jim patří naše 
poděkování a  doufejme, že tyto plochy již 
zůstanou čisté. K odložení odpadů slouží 
popelnice, kontejnery na separovaný sběr 
a dvakrát ročně velkoobjemové kontejnery, 
které jsou rozmístěny po celé obci. 

Pravidelní návštěvníci našich webových 
stránek (www.dobra.cz) si určitě všimli nové 
ankety, zda by občané uvítali vydání obecní-
ho stolního kalendáře s vyznačením konání 
akcí, splatností poplatků a dalšími informa-
cemi o veřejných službách. Některé soused-
ní obce takové kalendáře vydávají, do všech 
domácností zdarma, a proto nás zajímá, 
zda byste obecní stolní kalendář uvítali i Vy. 
Máte možnost projevit svůj názor v interne-
tové anketě, za což všem předem děkujeme. 

A na závěr ještě pozdrav ze slovenské 
Ochodnice. V neděli 7. července jsme na-
vštívili již 41. ročník folklorních slavností. 
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VELKÁ DOBERSKÁ 2013
31. srpen 2013

A kdo vám na letošní Velké Doberské zahraje?

Prázdniny jsou v plném proudu a než se 
nadějeme, bude tady srpen a na jeho úpl-
ném konci den určený k oslavě – Den obce 
– Velká Doberská 2013.

Letos se opět vracíme k tradici dopoled-
ního sportování (důvod je objasněn na jiném 
místě). Soutěže budou zahájeny v 9 hodin. 

Po poledni – ve 13 hodin – začne oblí-
bená „plackiáda“, tentokrát opět s mezi-
národní účastí. Ve 14 hodin se na pódiu 
představí naši nejmenší – z mateřské školy, 
i ti starší, školáci. A pak se můžeme těšit na 
vystoupení lidových souborů z Ochodnice, 

a letos  poprvé z polského Mucharzu. Svou 
účast přislíbil folklorní soubor Kýčera, ma-
žoretky ELLIS, Seniorka, Ochodničanka, 
z  Polska to budou Kozinianie. V pozdním 
odpoledni se kulturní zaměření trochu změ-
ní a na své si přijdou i milovníci populární 
hudby – letos bude hlavní hvězdou Dne 
obce legendární kapela Abraxas, ti mladší 
snad ocení snahu a přijdou zatleskat Miro 
Šmajdovi nebo kapele Nebe – více informa-
cí níže v textu.

Tak tedy: v sobotu 31. srpna 2013 se na 
Vás všechny těšíme!

Necelá třicítka návštěvníků z Dobré dorazila 
autobusem na místo těsně před zahájením 
oslav a pan starosta Radoslav Ďuroška se 
o nás vzorně staral. Občerstvení bylo bohaté 
a mohli jsme tak strávit příjemné odpoledne 
se slovenskými a polskými lidovými zpěváky 
a tanečníky. Nedělní slavnosti předcháze-
la již tradiční soutěž čtyřčlenných týmů ve 

vaření halušek, ve které soutěžilo i družstvo 
z naší obce, vytvořené ze členů obecní rady 
s  panem místostarostou. Všichni jsme se 
dobře bavili a nyní se můžeme těšit na po-
kračování partnerské spolupráce na VELKÉ 
DOBERSKÉ 2013, kterou připravujeme na 
sobotu 31. srpna.

Ing. Jiří Carbol, starosta obce

Abraxas je česká rocková skupina vznik-
lá v roce 1976 na troskách pražské skupiny 
Abraam. Vůdčí osobností skupiny je od samé-
ho počátku kytarista a skladatel Slávek Janda.

První sestavu Abraxasu tvořili Slávek 
Janda (kytara a zpěv), Miroslav Imrich 
(zpěv), Ivan Sekyra (kytara), Jiří Cendra 
(klávesy), Antonín Smrčka (basová kytara) 
a Ivan Pelíšek (bicí). V počátku se v tvorbě 
skupiny prosadila silná inspirace skupinou 

Pink Floyd a velmi rychle se zvuk i jevištní 
show (na tu dobu neobvyklé jevištní ztvár-
nění: promítání fi lmů, projekce diapozitivů, 
světelné efekty) proměnilo v dravý rockový 
proud inspirovaný novou vlnou české muzi-
ky na začátku 80. let.

V roce 1981 velmi krátce působí ve sku-
pině baskytarista Vladimír Padrůněk. Poté 
ho nahradil Michal Ditrich. Téhož roku 
skupina vydala své první LP s názvem Box 
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(Box, King Kong, Nekonečný boogie, Po-
prvé, Každý den je to jinak a další). Krátce 
nato do skupiny nastoupil klávesista Lubo-
mír Nohavica. V roce 1983 odchází ze sku-
piny Miroslav Imrich i Ivan Pelíšek. Skupina 
pokračovala dále ve formaci Slávek Janda, 
Michal Ditrich, Luboš Nohavica a nově při-
byl Jaroslav Trachta (saxofon) a  Ladislav 
Sosna (bicí). V roce 1984 vyšlo album Ma-
néž, kde se již objevily první náznaky funky 
stylu. V této době skupina hodně koncerto-
vala a v roce 1986 vydala další album s ná-
zvem Šťastnej blázen. Krátce poté, v roce 
1987 došlo k opětovné změně v obsazení 
skupiny a zvuk se posunul do více akustic-
kých poloh, neboť Slávek Janda velmi často 
používal akustickou kytaru. Ve skupině se 
objevil i kontrabas, na který hrál Vítek Švec, 
a perkusista Imran Musa Zangi, který se 
s Abraxasem poprvé objevil již na zmiňova-
ném albu Šťastnej blázen. Na post zpěváka 
přichází textař skupiny Pepa Vondrášek 
alias „Mrak“. V této době vznikla EP deska 
(4 písníčky) s názvem Proužek dýmu. V roce 
1988 skupina ještě krátce pokračovala v triu, 
kde hrál: Slávek Janda (kytara, zpěv), Ton-
da Smrčka (baskytara, zpěv) a  Josef Havlí-
ček (bicí). Poté se skupina až do roku 1994 
vytratila ze scény. Slávek Janda začal krátce 
poté spolupracovat s Janou Koubkovou, ve 
skupině Panta rhei a zároveň začala vznikat 
i formace Yandim Band. 

V prosinci 1994 došlo k opětovnému se-
tkání skupiny na koncertě v pražském Rock 
Café, který se konal u příležitosti vydání 
alba Best of Abraxas. Na tomto koncertě se 
setkal nejen Abraxas, ale hudebníci před-
stavili i své současné kapely (Yandim Band, 
Technofactory. Hypnotix). Poté se skupi-
na rozhodla obnovit činnost v této de facto 

původní sestavě (kromě Michala Ditricha): 
Slávek Janda, Miroslav Imrich, Ivan Pelíšek 
a na místo baskytaristy nastoupil Martin 
Kadnár alias „Rusák“. V roce 1996 vyšlo CD 
Sado Maso, kde byl zvuk skupiny částečně 
ovlivněn hardrockovou scénou. O to překva-
pivější bylo vydání následujícího alba Rituál, 
kde se skupina výrazně přihlásila k  funku 
a z kterého pocházejí známé hity Karel dro-
gy nebere a Obyčejnej svět. Skupina od této 
doby pravidelně koncertuje a došlo i k něko-
lika televizním záznamům např. 25 let Abra-
xasu (pro pořad Na plný pecky) a v Ostravě 
Ladí Neladí. V roce 2003 vychází dvojalbum 
Retrospektiva, na kterém se objevují zná-
mé hity v současném podání skupiny, a  na 
druhém CD jsou archivní materiály jako 
mp3, videa, fotografi e... V roce 2006 vznikl 
záznam koncertu 30 let Abraxas v Lucer-
na Music Baru. V roce 2007 vychází album 
Už je to jedno a v 2008 oslavil Slávek Janda 
40 let na české hudební scéně a při této příle-
žitosti bylo natočeno DVD, které vyšlo jako 
příloha časopisu Report v březnu 2009.

V roce 2009 vydala skupina svoje zatím 
poslední album Hlava v oblacích a absolvo-
vala společné turné s Michalem Pavlíčkem. 
V roce 2011 ve skupině dochází ke perso-
nálním změnám a na místo baskytaristy na-
stupuje Slávkův letitý spoluhráč z Yandim 
bandu a SJB Ivan Doležálek. Na bicí potom 
David Růžička v alternaci se Zdeňkem Po-
spíšilem a Edou Štěpánkem. V tomto roce 
skupina slaví 35 let existence. Oslavy vrcholí 
koncertem v pražském Retro Music Hall za 
přítomnosti jednak všech hudebníků kapely 
a hostů, Imrana Zangiho, Matěje Rupper-
ta, Viktora Dyka a Varhana Orchestroviče 
Bauera. Tento koncert je zaznamenán a vy-
jde na DVD.                                  Zdroj: wikipedia
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Miroslav „Miro“ Šmajda, také vystu-
pující pod pseudonymem Max Jason Mai 
(* 27.  listopadu 1988 Košice, Českosloven-
sko) je slovenský zpěvák, skladatel a textař.

V roce 2009 se účastnil hudební soutě-
že Česko Slovenská Superstar, kde ve fi nále 
skončil na 2.  místě. Od té doby koncertu-
je a  vystupuje. Na podzim 2010 debutoval 
s prvním autorským singlem „Last Forever“, 
krátce nato následoval druhý slovenský singl 
„Baby“. V listopadu 2010 vyšlo jeho debu-
tové album s názvem Čo sa týka lásky, které 
nahrál se skupinou Rosemaid.

V roce 2010 se zúčastnil taneční show 
Let‘s Dance 4 po boku tanečnice Kataríny 
Štumpfové, kde v 9. kole odstoupil. V březnu 
2011 zvítězil v anketě Žebřík 2010 ve třech 
kategoriích – Album roku (Čo sa týka lásky), 
Skladba roku („Last Forever“) a Objev roku.

Vystupoval na českých a slovenských 
festivalech jako jsou Votvírák, Sázavafest, 
Cibulafest či Europa fest. V květnu v roce 
2011 vydal nový singl, píseň „Loneliness“, 
k němuž 21. října 2011 vyšel i videoklip, kte-
rý se držel pět týdnů na předních příčkách 
v hitparádě TV Óčko.

Dne 15. října 2011 odstartoval Šmajda 
své první turné s názvem Miro Šmajda Go-
odbye tour 2011 po devíti městech České 
republiky (Jihlava, Liberec, České Budějovi-
ce, Krnov, Praha, Plzeň, Litomyšl, Šumperk 
a Brno).

11. března 2012 Šmajda na tiskové kon-
ferenci Slovenské televize oznámil, že bude 
pod pseudonymem Max Jason Mai repre-
zentovat Slovensko na hudební soutěži Eu-
rovision Song Contest 2012 v Baku. Klip 
k soutěžní písni se objevil na jeho youtube 
hned dvakrát - na kanálu eurovision.tv na-
sbíral přes půl milionu zhlédnutí. 

V září 2012 zprovoznil svou FB stránku 
a oznámil nahrávání druhého alba, o  jehož 
průběhu informoval pomocí videí, fotek 
a  teaserů. Naznačil, že album bude „čes-
koslovenské“ a tvrdší, nežli první. V  únoru 
2013 ofi ciálně potvrdil název alba „mi-
rosmajda.com“, zveřejnil teaser alba a  da-
tum vydání: 28. 2. 2013. Křest nové desky 
proběhl 7. března 2013 na koncertu v praž-
ském klubu Futurum, který zároveň i odstar-
toval jarní turné - mirosmajda.com Tour, na 
které se Miro vydal v doprovodu pražské ka-
pely My Own Story.

 Zdroj: wikipedia

Sedm let hráli v Havířově a okolí. Pilně 
skládali poprockové písničky. Dvakrát změ-
nili název. Snažili se prosadit. U velké gra-
mofi rmy neuspěli. Až se jich chopil slavný 
havířovský rodák Richard Krajčo a kapela 
Nebe vydala debutové album Legosvět. 

„Z milionů kostek lega postavím ti svět,“ 
zpívá lídr kapely Petr Harazin v písničce Le-
gosvět. Obrat z pilotního singlu výmluvně 
charakterizuje celou stejnojmennou desku, 
ať už po stránce hudební nebo textové. Je 
pestrá, s odkazy na britpop, grunge, moder-
ní elektronické kytarovky či úspěšné plody 
českého poprocku.

Nebe, pětičlenná parta dvacetiletých 
kluků, vydala svou debutovou desku u  Ri-
chmond Records, fi rmy, za níž stojí zpěvák 
skupiny Kryštof Richard Krajčo. Dosud 
značku využíval pro tvorbu své domovské 
kapely poté, co jí vypršel kontrakt u světové-
ho labelu EMI. Kryštof má ale tvůrčí pauzu, 
tak se rozhodl vyzkoušet si roli producenta.

„Současný vztah velkých vydavatelství 
k mladým interpretům není dobrý. Nechtějí 
investovat čas ani peníze. Přitom mladí mu-
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zikanti podporu potřebují, aby mohli věřit, 
že jsou i jiné cesty k úspěchu než jen televizní 
talentové soutěže,“ tvrdí Krajčo.

Havířovské Nebe je pro něj první vlaštov-
ka, každý rok by chtěl pomoci jedné kapele. 

„U Nebe mě zaujaly hitové a přitom inteli-
gentní melodie a české texty, které mají krás-
nou poetiku.“ vypočítává Krajčo. A dušuje se, 
že kapele do práce až tolik nemluvil, i když 
je pod nahrávkou podepsán jako producent 
společně s Borisem Carloffem.

Kapela za sedm let existence odehrála 
necelé dvě stovky koncertů. Někam dál než 
do okolí Havířova se dostala až na podzim 
2011 poté, co vypustila singl Legosvět a do-
stala pozvánku zúčastnit se putovní akce
T-music Back to School. Letos už má do-
mluvené koncerty na řadě festivalů, majále-
sů i Dnů obcí.

 Zdroj: kultura.idnes.cz

Pakostra je ostravské akustické sesku-
pení tří vynikajících muzikantů – frontmana 
skupiny Buty Radka Pastrňáka, ostravské 
bluesové legendy Jiřího Kostadinova a os-
travského jazzmana Josefa Paka. Na kon-

Myšlenku zavést v naší obci tradici 
„Sportovního dne“ nám hned při prvním 
ročníku zhatilo počasí. Stihli jsme odehrát 
pouze turnaj v malé kopané a vedení obce 
spolu se sportovní komisí proto rozhodlo 
uspořádat sportovní dopoledne opět v rám-
ci Dne obce – Velké Doberské, tedy v sobotu 
31. srpna 2013.

Budou vypsány kolektivní soutěže v no-
hejbalu (trojic) a vodní kopané (také ve 

certech Pakostry uslyšíte ostravský blues, 
jak má být. Některé skladby repertoáru jsou 
napsány i ve specifi ckém ostravském nářečí, 
jenž propůjčuje koncertům výjimečnou at-
mosféru.

Kapela hraje ve složení:
Radek Pastrňák zpěv, kytara leader sku-

piny Pakostra, frontman skupiny Buty
Jiří Kostadinov „Kosťa“ zpěv, kytara 

Hraje ve skupině - Dobráci od kosti - autor 
většiny skladeb a textů, ostravská bluesová 
legenda

Josef Pak zpěv, kontrabas, basová kytara
Hraje jazzovou hudbu ve skupině Joe After 
Trio hudbu na výletních turistických lodích 
i v tuzemsku, spolupracuje s americkou zpě-
vačkou Joyce Hurley

Zvukový předěl mezi hudbou lidovou 
a rockovou obstará regionální kapela PO-
LICE/STING Revival Band s  Davidem 
Štenclem (též Unibandix) a jeho kolegy – to 
všechno můžete slyšet a vidět, pokud se roz-
hodnete přijít na Velkou Doberskou a oslavit 
Den obce s námi.

Milan Stypka

trojici) a šest individuálních disciplín pro 
muže a ženy:

- skok daleký
- skok z místa
- vrh koulí
- hod sudem
- běh na 50 m
- pití piva brčkem na čas

VELKÁ DOBERSKÁ OPĚT SE SPORTEM
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Soutěžící absolvují všech šest soutěží. Je-
jich umístění v každé z nich rozhodnou o cel-
kovém pořadí obou kategorií. V odpoledních 
hodinách bude ještě vyhlášena divácky oblí-
bená a již nyní se zájmem očekávaná soutěž 
dvojic v házení a chytání čerstvého vejce!

V rámci kolektivních soutěží budou vy-
hodnocena vždy první tři místa, v soutěžích 
jednotlivců pak pět nejlepších žen i mužů. 
Naším cílem je, aby se této akce zúčastni-
la široká veřejnost, stejně jako tomu je při 
turnajích v pétanque, také zde se bude jed-
nat zejména o zábavu a recesi. Zkuste se 
domluvit se svými známými, přáteli, souse-
dy, vytvořte rodinné trojice na vodní fotbal 
a přijďte se společně pobavit!

Přihlášky do kolektivních disciplín zasílejte 
– prosím – na adresu

mistostarosta@dobra.cz do 23. 8. 2013.

Do soutěží jednotlivců se přihlásíte pří-
mo na místě – v multifunkčním areálu při 
základní škole – zahájení sportovní části 
Dne obce bude v 9.00 hodin a její ukonče-
ní do 12.30 hodin. Možná by stálo za úvahu 
jednotlivých složek, komisí, výborů, klubů, 
svazů, školy i školky, i knihovny najít mezi 
sebou vhodné a soutěživé typy a po vzájem-
né dohodě je nominovat – vždyť se jedná 
především o zábavu. Za sportovní komisi 
a vedení obce se na setkání s Vámi těší

Zdeněk Kafka
Milan Stypka

Objeví-li se na hřišti lidé se stříbrnými 
koulemi, jako by se někde nahoře začalo 
něco dít. Jak jinak si vysvětli další sobotu 
v  pořadí, kdy na čtyřech skvěle připrave-
ných hřištích rozehrávali své vzájemné 
zápasy družstva petanquistů z naší obce. 
Sluníčko svítilo, počasí jedna báseň, ně-
kterým hráčům se nebývale dařilo, objevily 
se i nové tváře v rolí skvělých náhradníků, 
seniorům nepomohl ani vydatný trénink, 
naopak „šprtcům“ se vedlo více než dobře. 
A jak vypadá pořadí po druhém z celkové-
ho počtu tří kvalifi kačních turnajů?

Nejlépe je na tom tým sportovní komi-
se, následován oddílem juda – třetí pořadí 
patří zmíněnému oddílu B.H.C. a čtvrtou 
příčku hájí obecní radní. Na opačném kon-

ci tabulky – se shodně jedním bodem – fi -
gurují družstva tělesně postižených a – po-
važte – základní školy.

Třetí turnaj se uskuteční v sobotu 
7.  září 2013 opět na stejném místě, tedy 
v  areálu multifunkčního hřiště, od 14 ho-
din. A půjde do tuhého – všechny týmy 
musejí dohrát své zápasy s těmi soupeři, 
s nimiž dosud nehrály. Jaký klíč vymyslí 
sportovní komise pro turnaj čtvrtý, fi ná-
lový, necháme se překvapit. Ale již nyní je 
zřejmé, že stříbrné koule táhnou – mladé 
i ty dříve narozené. A to byl záměr – poba-
vit se a potkat se s lidmi, které jsme třeba 
dlouho neviděli…  

Milan Stypka

PETANQUE TOUR DOBRÁ 2013
má za sebou druhý turnaj
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Doporučeno všem spotřebitelům, 
tedy nám všem!

Snad každý den narazíme buď sami, 
nebo v souvislosti s příbuznými či členy 
rodiny a přáteli, někdy i prostřednictvím 
televizního vysílání, na nešvary, podvody, 
nemravné jednání v obchodním styku, lživé 
nabídky lepší ceny, lákání na různé zájezdy 
ZDARMA. Víme o tom, že se to děje, ale 
přesto mnohdy neodoláme a pak některým 
z nás zůstanou jen oči pro pláč.

Dá se vůbec nějakým způsobem bránit? 
Ano, jen musí být člověk informován, musí 
se dozvědět, co může udělat, pokud se ne-
chá zlákat, spíše „vlákat do pasti“. 

K tomu by všem zájemcům z naší obce 
mohla napomoci aktivní účast na přednáš-
ce, která se uskuteční ve společenském sále 
při základní škole ve čtvrtek 25. července 
2013 se začátkem v 18 hodin. Věnovat se 
Vám bude pan Vladimír Dembovský.

Bude se jednat o podvečer otázek a odpo-
vědí, účastníci se dozvědí vše o „šmejdech“, 
podomním prodeji, bude jim vysvětleno, 
kterak postupovat při reklamacích nebo 
následné zadluženosti. Vše výše popsané 
v  současné době „hýbe“ světem – nemusí-
me chodit příliš daleko, neboť v  minulých 
letech jsme byli několikrát upozorněni na 
„nájezdy“ maďarsky hovořících občanů 
„pokrývačů“ – ti nabízejí výměnu okapů té-
měř zadarmo, následná faktura (bez názvu 
fi rmy, IČ, razítka…) však obsahuje několi-
kanásobně vyšší částku, dochází k hádkám, 
licitaci ceny, mnohdy rychlému odjezdu do-
tyčných mimo katastr naší obce.

Následují kontakty na instituce, kam 
se lze obrátit, narazíte-li na některý z uvá-
děných nešvarů, hájíte tím nejen sebe, ale 
i ostatní spoluobčany.   

Kontakty spotřebitelských organizací 
pro Frýdek-Místek:

PORADNA FRÝDEK-MÍSTEK 
Křížový podchod
738 01 Frýdek-Místek
kancelář Senior Pointu vedle Policie
Tel.  +420 595 170 999  
otevřeno : stř: 13.00 - 17.00 hodin - každá 
čtvrtá středa v měsíci
Email: poradna@sos-msk.cz

SDRUŽENÍ OBRANY SPOTŘEBITELŮ 
Moravy a Slezska
Střelniční 8, 702 00 OSTRAVA
Tel. fax : 596 111 252, 602 722 584
reichelova@sos-msk.cz
www.sos-msk.cz
Najdete nás i na facebooku!!!
Poradní dny:            
Po  13.00-17.00 hodin
Út   14.00-17.00 hodin
St   výjezdní poradny
Čt    9.00 -12.00 hodin 

Ylona Skálová
výkonná ředitelka
Sdružení - spotrebitel.net
Bělehradská 118, 120 00 Praha 2
mobil:                   +420 603 791 093
pevná linka:          +420 222 516 521

Pozvánka na podvečer otázek a odpovědí
na téma „OCHRANA SPOTŘEBITELE“
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poradenská linka:  + 420 775 476 080
                                     + 420 775 476 090
yskalova@gmail.com
skalova@spotrebitel.net
www.spotrebitel.net
spotrebitel@spotrebitel.net

Živnostenský úřad Frýdek-Místek
Radniční 1148
Tel. 558 609 190

ENERGETICKÝ REGULAČNÍ ÚŘAD
Mgr. Třísková Romana
– Ochrana spotřebitele
Tel. 564 578 636 (reklamace plynu a elektřiny)

Srdečně zveme všechny naše občany, 
kterým tato problematika není lhostejná, 
chtějí se jí postavit, bránit sebe i blízké. Tě-
šíme se na setkání s Vámi.

Milan Stypka

Není tajemstvím, že jednotlivé obce 
Sdružení povodí obce Morávky (SOPM) 
pořádají své slavnosti, karnevaly, dny obcí 
– ty bývají zpravidla určené pro zábavu 
jejich občanů. Dosud jedinou společnou 
aktivitou ze strany SOPM byl Sportovní 
den – v jeho rámci děti a dospělí z každé 
obce soutěží ve sportovních i jiných disci-
plínách. Jen krůček chyběl, aby si starosto-
vé SOPM řekli, že k akci sportovní přidají 
v  letošním roce i akci kulturní zaměřenou 
na zábavu seniorů ze všech obcí.

Tato akce – Den seniorů s kulturním 
programem – se uskuteční ve Vyšních Lho-
tách v areálu „Kamenité“ v sobotu 17. srp-
na 2013 se začátkem v 15 hodin a ukon-
čením kolem 19. hodiny.

K poslechu (i tanci) zahrají: dechová 
hudba Huťařka, kapela Šuba Duba Band 
a k vínečku pak i cimbálová muzika. Občer-

stvení bude možné zakoupit přímo v areálu 
a vstup bude pochopitelně zdarma.

Pořadatelé nabízejí dovoz zájemců 
z každé obce až na místo a po skončení za-
jistí přepravu zpět.

Vzhledem k tomu, že další (srpnové) 
číslo Doberských listů bude distribuováno 
až po termínu konání této akce, dovoluji si 
již nyní požádat zájemce z řad seniorů, aby 
se hlásili telefonicky  -  558 412 311  -  nebo 
osobně na podatelně OÚ Dobrá, nejpozdě-
ji však do 9. srpna 2013. Na základě zjiš-
těného počtu zájemců zajistíme jeden či 
hned dva autobusy.

Odjezd od budovy OÚ Dobrá – 
17. srpna 2013 v 14.30 hodin.

Dobrou náladu a přátele s sebou! Staň-
te se i Vy součástí premiérové akce!  

Milan Stypka

Sdružení obcí povodí Morávky
připravilo úplně novou kulturní akci
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V sobotu 29. června 2013 se konaly v are-
álu multifunkčního hřiště Obecní hudební 
slavnosti. Jednalo se o první vlaštovku, kte-
rak do Dobré dostat i jinou muziku. Díky do-
statečnému časovému předstihu se podařilo 
sestavit program s šesticí rockových kapel, 
které se postupně představily publiku. Vzhle-
dem k tomu, že rock je stále menšinovým hu-
debním žánrem, nebudu se snažit „hrát si“ 
na hudebního redaktora. Co ale napsat chci, 
je poděkování – sponzorům – JEWA, Auto-
vrakoviště Jakuba Milaty, První Key-stav 
a.s., Sport Relax Club,  Ekomat, Anton 
Liška – výkopové práce, Bono Auto.

Za velmi vstřícný přístup si poděkování 
zaslouží naši hasiči a myslivci, stejně jako 
Bistro Karla Klimka. Postarali se skvělými 

klobásami, krkovičkou, vychlazeným pě-
nivým mokem o bezproblémový chod slav-
ností.

Zvláštní poděkování náleží šestici mla-
dých lidí - Vojtovi a Petrovi Mališovým,   
Pavlu Peterkovi, Tomáši Berkovi a dvěma 
Luckám – Vláčilové a Stolarikové. Dokázali 
vytvořit aktivní organizační jednotku a  byli 
vždy tam, kde někdo něco potřeboval.

Velký dík patří i osádce obecního stánku. 
I zde bych mohl jmenovat, ale neudělám to, 
můžete je spatřit na fotografi ích na obecních 
internetových stránkách. A bylo těch aktiv-
ních lidiček hodně!

Závěrem mi dovolte omluvit se všem 
spoluobčanům, kteří bydlí v blízkosti areálu, 
za zvýšenou úroveň hladiny hluku onu před-
mětnou sobotu. Zároveň jim děkuji za proje-
venou shovívavost.

Ohlédnutí
za Obecními hudebními slavnostmi 2013

Právní poradna
Pro občany obce Dobrá se uskuteční vždy první středu v měsíci, tj. 7. 8. 2013 od 16 hodin
v budově Obecního úřadu Dobrá, 2. poschodí, zasedací místnost č. 21 – bývalé foto.
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Zajištění sběru biologicky
rozložitelných odpadů

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

 Přistavení kontejneru:  v pátek dne 26. 7. 2013 
 Odvoz kontejneru: v pondělí dne 29. 7. 2013

 Přistavení kontejneru:  v pátek dne 9. 8. 2013 
 Odvoz kontejneru: v pondělí dne 12. 8. 2013

Kontejner bude přistaven v těchto následujících termínech (pátky): 
23. 8., 6. 9., 20. 9., 4. 10., 18.10.

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

 

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

Jsme rádi, že jste si již v minulém roce zvykli na možnost využití kontejneru na BRO, 
který stává za obecním úřadem. Podle sdělení pracovníků Frýdecké skládky a.s. se akce po-
dařila a nepokračovat v ní by jistě nebylo správné. Proto směle pokračujme!

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

UPOZORNĚNÍ OBČANŮM
POPLATEK  ZA  ODPADY  JE  MOŽNO  UHRADIT

 V  PRŮBĚHU  ROKU, NEJPOZDĚJI  VŠAK  DO  KONCE SRPNA  2013

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

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

Úplná uzavírka silnice III/4774 v prostoru železničního přejezdu tratě Frýdek-Mís-
tek – Český Těšín z důvodu rekonstrukce železničního přejezdu bude zahájena v termínu od 
27. 7. 2013 do 30. 7. 2013.

V důsledku úplné uzavírky nebude autobusová zastávka „Dobrá, u žel. Stanice“ v obou 
směrech obsluhována. 

Trasa objížďky: 
Silniční provoz bude veden po vyznačené objízdné trase pomocí dopravního značení takto: 

ve směru od obce Dobrá po silnici II/648, vpravo po III/4733 se zaústěním do III/4774 za úse-
kem uzavírky. Trasa pro opačný směr je totožná. 

Základní škola Dobrá informuje…

Rozhovor s ředitelkou školy
Mgr. Radkou Otipkovou

Paní ředitelko, je za Vámi rok působe-
ní ve vedoucí funkci na naší škole. Určitě 
jste na post ředitelky nastupovala s jistými 
představami. Naplnilo se Vaše očekávání, 
nebo se objevila nějaká příjemná či naopak 
nepříjemná překvapení?

Vzhledem k tomu, že pro mě ještě školní 
rok neskončil, musím se přiznat, že jsem si 
ještě nenašla čas na vyhodnocení svých oče-
kávání �. Opravdově mě vždy potěšily úspě-
chy našich žáků ať už na poli vědomostním, 
kulturním či sportovním. Ráda jsem děti vždy 
přijala v ředitelně, pochválila je a pokaždé si 
uvědomila, kolik máme šikovných a talento-
vaných dětí. Mezi příjemné okamžiky patřily 
také chvíle s žákovským parlamentem, který 
zapojoval své síly při organizaci různých akcí 
školy, a ekotýmem, který spolu s paní učitel-
kou Lyskovou obhájil titul Ekoškoly.

Také se osvědčila spolupráce s rodiči, 
snažíme se o jejich maximální informovanost 
a vstřícnou komunikaci, protože to je základ 

otevřené školy. Ve spolupráci s rodiči jsme 
se zapojili i do projektů k získání fi nančních 
prostředků. Výborná je spolupráce s Klubem 
rodičů, který nám v současné době pomá-
há budovat relaxační koutky na chodbách, 
aby si děti o přestávkách mohly odpočinout 
mimo třídu. Koutky budou tematicky zamě-
řeny například na dopravu, čtenářství, vodní 
svět. Jedná se však o fi nančně náročnou akci, 
proto budeme postupovat po etapách.

Příjemná a přátelská byla také celoroč-
ní spolupráce s mými kolegy, vedením obce 
a  místními spolky, se Školskou radou a ne-
smím opomenout ani správní zaměstnance 
naší školy.

Mohla byste, prosím, našim čtenářům 
přiblížit některé změny či novinky, které se 
zavedly v průběhu právě uplynulého škol-
ního roku?

Tato otázka je informačně hodně nároč-
ná, protože ve škole se za těch 10 měsíců po-
řád něco dělo. 
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Pro naše žáky, ale i učitele bylo hned na 
začátku změnou melodické zvonění. Žáci si 
na něj brzy zvykli a „vychytali“ jsme i při-
pomínky ze stran kolegů. Melodie už se sta-
ly pro nás samozřejmostí a vzbuzují zájem 
a úsměv u návštěv, které do školy přicházejí. 

Novinkou pro učitele byla například elek-
tronická třídní kniha, k níž se v novém škol-
ním roce přidá elektronická žákovská knížka 
na 2. stupni. Postupně tak přecházíme na 
elektronický systém organizace školy, což je 
v souladu s naším zaměřením na informační 
a komunikační technologie, a přes počáteční 
úskalí si řada kantorů k tomuto systému na-
šla cestu.

Jako koordinátorka našeho vzdělávacího 
programu nesmím zapomenout zmínit revizi 
vzdělávacího programu, do kterého byly na 
základě rozhodnutí ministerstva školství za-
vedeny určité změny týkající se cizích jazyků, 
dopravní výchovy, mimořádných situací, vý-
chovy ke zdraví ad. 

Po celý rok jsme se potýkali s opravami 
a havarijními stavy, díky kterým však na dru-
hou stranu došlo ke zpříjemnění vnitřního 
prostředí školy. Jednalo se například o opra-
vu očistné zóny u jídelny, rekonstrukci soci-
álních zařízení ve 3. patře nebo výměnu boj-
leru. V červnu jsme vybrali fi rmu, která nám 
pomůže na podzim s realizací dopravního 
hřiště fi nancovaného z programu Prazdroj 
lidem.

Určitě největší událostí letošního roku 
je probíhající revitalizace školy. V jakém 
kabátě přivítají prostory školy své žáky 
v novém školním roce?

V současné době prochází škola fází vý-
měny všech oken s následující vnitřní úpra-
vou parapetů a zároveň probíhá odvodnění 

obvodových zdí. V neposlední řadě probíhají 
jednání vedení školy a obce s projektanty, 
kteří připravovali barevné řešení fasády ško-
ly. Rádi bychom barevně skloubili zaměření 
školy na přírodu a pěkné začlenění do stávají-
cího okolí školy. Zároveň bychom chtěli, aby 
škola svým vzhledem zaujala a líbila se.

Když už jsme otevřeli otázku nového 
školního roku, můžete, prosím, nastínit 
plány vedení školy do dalších období?

Nyní v červenci bude ukončen projekt 
v rámci EU peníze školám, který naší škole 
přinesl fi nanční prostředky ve výši 2 063 894 
Kč. Díky těmto fi nancím jsme mohli podpo-
řit například výuku čtenářské a matematické 
gramotnosti, zapojili jsme do výuky rodilého 
mluvčího a zpracovali 600 digitálních výuko-
vých materiálů. Rádi bychom na tyto aktivity 
navázali v jiném projektu zaměřeném napří-
klad na zvýšení jazykových kompetencí nejen 
žáků, ale i pedagogů, nebo podporu nových 
technologií ve výuce. 

Vzhledem k probíhající revitalizaci je náš 
nejbližší cíl vše zvládnout i za plného provozu 
školy, protože revitalizace by měla probíhat 
do listopadu. A když už škola nebude obe-
hnána červenou páskou, můžeme se soustře-

Zástupci obce společně s vedením školy kontrolují 
postup revitalizačních prací.
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ra Daniše a zástupců MŠMT a MŽP. Obhá-
jení titulu Ekoškoly nás všechny zavazuje jít 
dál a nebýt lhostejný k tomu, co se kolem 
nás děje.

Mgr. Květoslava Lysková, koordinátorka 
EVVO a programu Ekoškoly a žáci ekotýmu.

ročníků. Odcházející deváťáci se chtěli před 
hosty, mezi nimiž nechyběli jejich učitelé 
a  rodiče, ještě naposledy náležitě předvést 
a připravili si humorem a kapkou nostalgie 
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Žáci ekotýmu si do Prahy přijeli pro titul Ekoškola.

dit na zvelebení jejího blízkého okolí, zejmé-
na zúčelnění atria pro naše žáky. 

Naším nejdůležitějším cílem však je, aby 
se žáci z Dobré po ukončení devítileté do-
cházky neztratili a dokázali uplatnit nabyté 
dovednosti dál…

Víc nebudu prozrazovat, protože jak děti, 
tak i kolegové mají rádi překvapení.

Děkuji za rozhovor a jménem našich čte-
nářů Vám přeji všechno dobré.

otázky kladl Mgr. Jan Lörinc

Slavnostní vyhlášení
mezinárodního titulu Ekoškola

Šerpování absolventů ZŠ v Dobré

Dne 17. června 2013 se zúčastnila pě-
tice žáků ekotýmu – Tereza Hendrychová 
(9. C), Filip Causidis (8. C), Denisa Velčov-
ská (8. B), Jan Romanidis (7. A) a Jiří Poljak 
(6. A) konference programu Ekoškoly s ná-
zvem Identita – jeden cíl, mnoho cest. Tato 
konference byla spojena se slavnostním vy-
hlašováním mezinárodního titulu Ekoškola. 
Program probíhal v historické budově Práv-
nické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. 
Členové ekotýmu představili ostatním svou 
práci a aktivity v různých dílnách. Smysl se-
tkání nespočíval pouze v zisku titulu a vlaj-
ky, ale především v motivaci a inspiraci pro 
další práci. Žáci zjistili, že nejsou sami – že 
žije mnoho dalších „ekotýmáků“, kteří mají 
společné cíle, společné starosti a tím i spo-
lečnou identitu.

Titul, znak a vlajku převzali na závěr 
konference z rukou ředitele Terezy Mgr. Pet-

Ve čtvrtek 20. června, den před ofi ciál-
ním zakončením letošního školního roku na 
naší škole, proběhlo v multifunkčním sále 
emocemi nabité rozloučení s žáky devátých 
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okořeněné vystoupení. Zvláště pěvecká čísla 
se u publika setkala s velkým ohlasem. Zde 
patří velký hold žákyni 9. C Kateřině Koci-
chové, jejíž lví podíl na celkové choreografi i 
programu byl ještě umocněn jejím vlastním 
krásným zpěvem. 

Tuto milou akci si nenechal ujít ani pan 
místostarosta obce a coby bývalý kantor 
s profesionálním vhledem dal našim absol-
ventům na odchodnou několik cenných rad 

Pěvecká čísla žáků 9. C udivovala propracovanou 
choreografi í.

Žáci 8. C letos dostali svá vysvědčení v chatě na Prašivé.

Žáci 9. B představili vlastní pěvecký sbor i s živým 
hudebním doprovodem.

do života. Každý deváťák byl také rituálně 
„ošerpován“ památeční stuhou, a pak už 
nezbylo než si přiťuknout sklenkou nealko-
holického perlivého vína a pustit se do slav-
nostního oběda. I když pod vlivem atmosfé-
ry dne mnohdy oči žáků a učitelů nezůstaly 
suché, přejeme našim deváťákům, ať jim ži-
vot nadělí jen slzy radosti a štěstí. 

Mgr. Jan Lörinc

Vysvědčení na Prašivé
Neobvyklý způsob rozdávání vysvědče-

ní letos zvolila třída 8. C, když si pod vede-
ním svého třídní učitele Mgr. Jiřího Šmah-
líka na ten slavný den místo kalhot s puky 
a  volánkových šatů oblékla do trampského 
a vyrazila na národopisný výlet na Prašivou. 
V  krásném letním dopoledni výprava vy-
stoupala do orlích výšin 706 m. n. m., děti si 
prohlédly dřevěný kostel sv. Antonína a poté 
proběhlo náročné slovní hodnocení uplynu-
lého školního roku. V přirozeném prostředí 
se žáci mnohem více rozpovídali a dokonce 
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padly i závazky, že v příštím klíčovém škol-
ním roce se děti budou snažit co nejlépe při-
pravit na přijímací zkoušky.

Ale to už se blížilo poledne a s ním sa-
motné rozdání vysvědčení a konečně slav-
nostní oběd v chatě na Prašivé. Všem moc 

chutnalo (hlavně palačinky se zmrzlinou 
jako dezert) a sestup z hory probíhal v po-
klidné a spokojené atmosféře s vědomím, že 
právě začínají letní prázdniny. Ať jsou tedy 
krásné nejen pro třídu 8. C.

Mgr. Jan Lörinc

Zprávičky z naší školičky „Barevný svět“

INDIÁNSKÝ DEN NA BÍLÉ
Po loňském úspěšném „Pohádkovém 

dni“ se děti naší MŠ i letos rozjely na výlet 
na Bílou, tentokrát byl pro ně připraven „In-
diánský den.“ Lektoři oblečení jako indiáni, 
naše děti již zvědavě vyhlíželi, děti se nejpr-
ve občerstvily a pak již netrpělivě čekaly, co 
se bude dít.

Na cestu indiánskou stezkou se děti 
nejprve vyzdobily čelenkou a válečným 
malováním. Indiáni dětem představili ži-
vot v  jejich týpí, děti si vyzkoušely pozná-
vat zvěř podle stop, vydaly se na lov zvěře 
pomocí luků a šípů. Děti si také zazpívaly 
a zatančily indiánské písně a vyrobily si 
vlastní náhrdelník.

Nastala doba prázdnin, většina našich dětí si již zaslouženě užívá chvíle pohody u vody, 
v lese, na toulkách přírodou či u babičky a u dědečka. My se však ještě krátce vrátíme k našemu 
výletu a k pasování předškoláků na školáky.

Čas plynul jako voda a bylo třeba se 
rozloučit. Děti se ještě posilnily na zpáteč-
ní cestu autobusem, a protože se nám výlet 
vydařil a také protáhl, tentokrát nezbyl čas 
ani na odpolední odpočinek na lehátku, což 
některé děti s povděkem přivítaly.



PASOVÁNÍ PŘEDŠKOLÁKŮ
Poslední akcí letošního školního roku 

na naší MŠ  bylo pasování předškoláků na 
školáky, které proběhlo ve společenském 
sále zdejší ZŠ.

Na této akci, kterou zahájila p. ředitel-
ka Mgr. Jana Bódisová, postupně vystou-
pily děti, které navštěvovaly nejrůznější 
kroužky na naší MŠ.

Jako první se představily děti z Ta-
neční školičky pod vedením p. Mgr. Jany 
Šodkové, svá první anglická slovíčka nám 
předvedly děti z kroužku Angličtiny, který 
letos vedla paní Zuzana Škrabánková. Děti 

z kroužku 
Baby judo 
se pochlu-

bily svými chvaty a přemety pod vedením 
paní Pavly Prölové.

„Pohybovky“ letos vedly paní učitel-
ka Bc. Eva Březinová a také paní učitelka  
Terezie Gryžboňová, jejich svěřenci sklidili 
za svůj taneček velký aplaus publika. A pak 
se nám již představily se svým hudebním 
uměním děti z kroužku Flétnička pod vede-
ním paní učitelky Mgr. Ludmily Sikorové. 
Všechna vystoupení se určitě všem přítom-
ným moc líbila.

Na závěr došlo i na plánované pasování 
předškoláků na školáky, které probíhalo po 
jednotlivých třídách. Děti si odnesly kromě 
dobré nálady šerpu, čepičku, pamětní list 
a knihu jako vzpomínku na MŠ.

-  16  -
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PODĚKOVÁNÍ
MŠ „BAREVNÝ SVĚT“ děkuje paní Janě Růžičkové a Petře Pernicové a fi rmě INDY, 

s.r.o. za jejich sponzorské dary u příležitosti Dne dětí.
Mgr. D. Dvořáčková

Místní knihovna Dobrá informuje…

Knihovny našeho regionu
v novém tisíciletí

V nedávné době proběhla v Brně celo-
státní konference knihoven „Budoucnost 
knihoven – Knihovny pro budoucnost“, 
kde se probírala koncepce rozvoje kniho-
ven v dalších letech. Základním motem této 
koncepce je, že dnešní uživatel knihovny 
knihovnu navštěvuje proto, že chce, že 
se mu tam líbí a jsou mu poskytnuty, i v té 
nejmenší obci, služby stejně kvalitní, jako ve 
městě. V současné době tuto koncepci pod-
poruje Ministerstvo kultury ČR svými dota-
cemi na projekty, které jsou na to zaměřeny. 
Proto jsme v loňském roce požádali Minis-
terstvo kultury ČR o dotaci na vybavení na-
šich knihoven tak, aby svým návštěvníkům 
mohly kvalitní služby poskytovat. Podmín-
kou je dostatečné vybavení knihoven infor-
mačními technologiemi, které umožní na-
šim uživatelům přístup do on-line katalogů, 
objednáváni literatury a  prodlužování vý-
půjční doby přes internet z domova nebo ze 
zaměstnání v kteroukoliv dobu, 7 dní v týd-
nu. V praxi to bude znamenat, že se propojí 
celá síť knihoven regionu Dobrá,  tj.  Dobrá, 
Dobratice, Horní Domaslavice, Nošovice, 
Pazderna, Soběšovice, Vojkovice a Žer-
manice. V  kterékoliv z  těchto knihoven, si 

může čtenář rezervovat a půjčovat knihy 
tam, kde mu to nejlépe bude vyhovovat. Čte-
nářský průkaz mu bude platit v celém regio-
nu. Informace o tom, že požadovaná kniha 
je pro něj připravena, mu přijde prostřednic-
tvím SMS na jeho mobilní telefon nebo na 
e-mail. Může si žádat i o výpůjčky prostřed-
nictvím meziknihovní výpůjční služby z  ji-
ných knihoven. V každé knihovně bude po-
čítač s připojením na internet, multifunkční 
barevná tiskárna a  čtečka čárových kódů. 
Tento projekt v  hodnotě 370.000,-  Kč ze 
70% dotuje Ministerstvo kultury ČR a z 30% 
obce. Projekt bude realizován během dru-
hé poloviny roku 2013. Do projektu jsme 
se přihlásili poté, co zavedení těchto služeb 
v Místní knihovně v Dobré přivedlo v minu-
lém roce do knihovny o 30% více návštěv-
níků a půjčili jsme i o 30 % více dokumentů 
než v roce 2011. Aby byl  přístup přes web 
do našeho on-line katalogu zajímavý i pro 
mladou generaci, zakoupili jsme také nový 
www katalog CARMEN, který je programo-
ván v jazyce Java a umožňuje fulltextové vy-
hledávání, předregistraci čtenáře z domova 
a zadávání požadavků na nákup literatury. 
Chceme, aby do knihoven chodilo co nejvíce 
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dětí, protože čtení rozvíjí slovní zásobu, sa-
mostatné vyjadřování, podporuje rozvíjení 
fantazie a trénuje paměť. Malé děti, kterým 
pravidelně čtou rodiče, lépe prospívají ve 
škole. Využijte proto nových služeb kniho-
ven nejen pro svoje sebevzdělávání i zábavu, 
ale také pro svoje děti! Děti do 14 let mají 
o prázdninách registraci zdarma.

Knihovna v Dobré se také zapojila do 
projektu Městské knihovny v Bialsku Bialej, 
která vybudovala nové České informační 
a vzdělávací centrum v rámci Operačního 
programu přeshraniční spolupráce v Evrop-

ské unii. Tento projekt umožňuje informo-
vat polské občany  o kulturních, společen-
ských, turistických  a obchodních aktivitách 
v našem regionu. Pokud máte zájem pre-
zentovat pomocí letáčků nebo brožur svoje 
služby , např. ubytovací, zdarma je doručíme 
do Českého informačního a vzdělávacího 
centra v BB. Na stránkách ČIVC může být 
i odkaz na vaše stránky. Více informací dosta-
nete v knihovně na tel. 725 144 014 nebo na 
e-mailu : iknihovnadobra@dobra.cz.

Marie  Mališová
ředitelka Místní knihovny v Dobré

(Cyklobar), p. Mališovi (Tchas), fy Těšínské 
jatky s. r. o.

Konečné pořadí turnaje :
1. místo - Radim Halla, Aleš Ondera, Kamil 

Smekal
2. místo - Evžen Čagan, Lumír Beier, Jan 

Gryžboň
3. místo - Evžen Kurka, Rosťa Gwižď, Patrik 

Kubíček

O dokumentaci akce se postarali - 
p. Pastor (foto), p. Návrat (video). Z rukou 
p. starosty ing. Carbola převzali týmy odmě-
nu a vylosování hráči hodnotné ceny.

Děkuji také p.  Jelénkovi za bezplatný 
pronájem krásného areálu a obsluhujícím 
za péči, kterou nám věnovali.

Doufám, že se příští rok opět všichni se-
jdeme.

Za sportovní komisi René Křižák

Nohejbal 2013
Dne 6.  7.  2013 proběhl XI.  ročník tur-

naje v nohejbalu, konaný Sportovní komisí 
obce Dobrá.

Opět byl obrovský zájem a moc mě mrzí,  
že jsem nemohl všechny družstva přijmout. 
Kapacita 12 družstev byla vyčerpána ihned 
po vyvěšení plakátů. Na druhou stranu jsem 
rád, že se hráči rádi vracejí a občas přibude 
i nový tým. Podle reakcí soutěžících si mys-
lím, že se letošní ročník velmi vydařil. 

Rok co rok lákají také krásné ceny pro 
vítězné týmy a závěrečné losování. 

Chtěl bych moc poděkovat lidem a fi r-
mám, kteří přispěli do tohoto turnaje a  tím 
zvyšují atraktivitu a prestiž takovýchto 
akcí: obci Dobrá, p.  Růžičkové (obuv), p.
J.  Kokořovi,p.  Slávce Polákové, p.  Petře
Pernicové (drogerie, pekařství), p. J. Milatovi 
(autovrakoviště), p.  Romanidisové (večer-
ka), p.  Mlčákovi (autoservis), p.  Janulkovi
(autoservis), p.  Šulíkové (vinotéka), p.
Heinrichovi (Dobrá hospoda), p.  Klimšovi 
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Klub Seniorů informuje…

Smažení vaječiny

Zájezd

Ve středu 29. května v Kačabaru se usku-
tečnilo smažení vaječiny členů Klubu senio-
rů. Zúčastnilo se celkem 82 členů klubu, pan 
starosta ing. Jiří Carbol a pan správce Bohu-
slav Sikora.

Na vaječinu bylo použito 282 ks vajec, 
kus anglické a několika dalších ingredien-

Ve středu 12.  června se po delší době 
ukázalo sluníčko a tak se členové Klubu 
seniorů vypravili na poznávací zájezd po 
zemích moravských. V 7:30 vyjel autobus 
od parkoviště u kostela a nabral směr Blan-
sko. Poblíž Olomouce se udělala krátká 
zdravotní přestávka a po ní se pokračovalo 
do cíle k Punkevním jeskyním. Na sběrném 
parkovišti jsme zakoupili vstupenky do jes-
kyní a  jízdenky na vláček, který nás dovezl 
ke vstupu do jeskyní. Prohlídka jeskyní byla 
nádherná, i přesto, že nebylo možné absol-
vovat jízdu na lodičkách z důvodu zvýšené 

cí a pod vedením paní Aničky Nitrové byla 
usmažena prima vaječina. Počasí bylo krás-
né, obsluha příjemná a tak si myslím, že to 
bylo vydařené a budeme se těšit na příští rok.

Za Klub seniorů Čeněk Juřica - předseda

hladiny říčky Punkvy. Po prohlídce nás 
vláček dovezl na parkoviště, kde jsme na-
stoupili do přistaveného autobusu a vyrazili 
směr Svatý kopeček u Olomouce, kde se ka-
ždý vydal na prohlídku toho co jej zajímalo. 
V 17:00 jsme nastoupili do autobusu a na-
plněni zážitky z krásného dne jsme vyrazili 
k domovu. Doma si každý urovná zážitky, 
prohlédne pořízené dokumenty a budeme 
se těšit na příští výlet.   

Za Klub seniorů - předseda  Čeněk Juřica



Prázdninový kemp
v Poličné vyšel na 100%

Šedesátka dětí a dvanáct vedoucích. 
To byla sestava letošního tábora judistů, 
který probíhal na téma „Překonej sám 
sebe“. V prostředí základní školy a nád-
herném okolí města Valašského Meziříčí se 
děti překonávaly ve sportovních výkonech, 
užívaly si vycházek do okolní přírody, po-
znávaly zajímavosti a krásy Valašska. Pro 
některé nebylo jednoduché najít správný 
rytmus a udržet tempo s ostatními. Cílem 
každého zaměstnání bylo udělat vždy něco 
navíc a překonat to co je běžné. Inline hřiš-
tě a přilehlých 15 km cyklostezek vytvářelo 
vynikající podmínky k bruslařským a kolo-
běžkovým soutěžím a exhibicím. Probíha-
la výuka bruslení a jízdy na streetboardu. 
Za deset dní pobytu se děti, které to před 
nástupem neuměly, naučily bruslit a ještě 
něco víc. V tělocvičně probíhaly další sou-

těže a hry. Gymnastická a kondiční cvičení 
měla vysokou úroveň. Nechyběl trénink pro 
judisty, ale také diskotéky a maškarní bál 
pro všechny. Pekelná výzva a Talentmánie 
prokázaly vynikající schopnosti táborníků. 
Zpestřením byla projížďka na koni a ná-
vštěva hvězdárny. Judisté si zajeli do Ostra-
vy na společný trénink s Francouzy. Všichni 
ještě podnikli celodenní výlet na přehradu 
Bystřička, absolvovali stezku odvahy a noc 
přežití mimo tábor. Nechyběl táborák a po-

sezení u kytary. Potěšující byla 
účast velkého počtu dětí, které 
nejsou členy klubu. Ty se tak měly 
možnost seznámit s aktivita-
mi judistů a  někteří z nich se po 
prázdninách zapojí do činnosti 
klubu. To je výborné. Poděkování 
za podporu a výbornou spoluprá-
ci patří Lesům ČR s.p., všem ve-
doucím a hlavně vrchní kuchařce 
paní Šimkové.
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Velké mezinárodní soutěže 
v Grazu (Rakousko), 
Bochni (Polsko) a Gyeru 
(Maďarsko) 

Koncem školního roku a začátkem 
prázdnin se někteří naši judisté zúčastnili 
významných mezinárodních soutěží. Ve vý-
běru kraje bojovaly v Rakousku a Maďarsku 
Nikola Šimková a Petra Stachová. Obě byly 
oporou týmu a zapsaly si 
bodovaná umístění. V Pol-
sku vybojoval benjamínek 
Ondřej Sláma zlato a v Ra-
kousku byl druhý. Úspěch 
na těchto soutěžích je o to 
cennější, když se naši zá-
vodníci střetli se soupeři 
z mnoha evropských zemí.

První kurz baby-juda 
jsme ukončili ukázkou
na pasování prvňáčků. 

V úterý 18.  června proběhlo v sále 
ZŠ Dobré pasování prvňáčků. Součástí pro-
gramu byla také ukázka, kterou předvedli 
děti z  kroužku baby-juda. Děti předvedly, 
co se za půl roku naučily. Odměnou jim byl 
dlouho trvající potlesk rodičů. Po prázdni-

nách se s většinou 
dětí znovu setká-
me a příležitost 
dostanou další 
zájemci. Úvodní 
část absolvovalo 
27  dětí. Zájem 
o práci v kroužku 
Dobrá je vysoký.

Změna ordinačních hodin
Dětské středisko Dobrá, MUDr. Iva Kučerová

5. 8. pondělí     7.30-9.00 hod.
6. 8. úterý         7.30-9.00 hod.

                           7. 8. středa                              14.30-16.00 hod.
8. 8. čtvrtek      7.30-9.00 hod.
9. 8. pátek        7.30-9.00 hod.



NABÍDKA • INZERCE • NABÍDKA • INZERCE

SOUKROMÁ HUDEBNÍ VÝUKA

Kdo má zájem nau�it se hrát
na tyto hudební nástroje:

klavír
akordeon
pozoun

zobcové � étny
sopránová    •    altová    •    tenorová    •    basová

p�í�ná � étna
kytara

P�ihlaste se dne:  4. zá�í 2013
  kde:  v p�ízemí školní družiny – ZŠ Dobrá 
  v kolik:  13.15 – 16.00 hodin
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Sch�zku si m�žete individuáln� domluvit na mobil. �ísle 604 821 849.
T�šíme se na vás – Miriam Dýrrová dopl.um.

Přijmeme 
řidiče na rozvoz pečiva s vozidlem Tranzit, v pekárně na Lučině.
Práce na 3,5 – 4 hodiny, v rozmezí pondělí – pátek.
Vhodné pro důchodce. Informace na tel.č. 558 689 041- Miloš Kolínek.

Pronájem bytů v obci Dobrá
Nabízíme k pronájmu poslední volné byty. Byty jsou vybaveny
kuchyňskou linkou, WC, koupelnou s masážním sprch. boxem aj.

Možnost pronájmu i bytu kompletně vybaveného nábytkem
a ostatním zařízením (manažerské byty).

Bytové domy i byty jsou po revitalizaci, v blízkosti středu obce.
K dispozici vlastní parkoviště nebo možnost pronájmu garáže.

Kontakt: Mobil: 603854852, e-mail: alosed@seznam.cz
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STAVEBNÍ A ZEMNÍ PRÁCE - Martin Kaňok - Dobrá 398

• 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
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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
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 dalšího čísla: 12. 8. 2013 do 12.00 hodin.






