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Slovo starosty
Vážení občané,

dovolte, abych Vás srdečně pozdravil 
v tomto předvánočním čase. Rád bych Vám 
sdělil několik informací ze života naší obce 
Dobrá. Na pondělí 16. prosince 2013 je svo-
láno další veřejné jednání zastupitelstva, na 
kterém se mají projednávat některé majet-
kové záležitosti, rozpočtové změny, roz-
počtové provizorium pro hospodaření obce 
v příštím roce a další záležitosti. Program je 
vždy zveřejněn na úřední desce a na vývěs-
ních informačních tabulích v obci. Přijetí 
rozpočtového provizoria pro hospodaření 
obce není žádný problém, ale znamená to, 
že budeme omezeni v měsíčních výdajích do 
výše částky 1/12 letošního rozpočtu. Chce-
me totiž schvalovat začátkem příštího roku 
rozpočet postavený na reálných číslech. 
A rok 2013 je prvním rokem, kdy příjmy 
obce jsou odvozeny od novely zákona o roz-
počtovém určení daní. Bohužel dosud neví-
me, na kolik se předpokládané příjmy obce 
budou blížit skutečnosti.

Pro příští rok připravujeme první etapu 
stavby „Modernizace regionální infra-
struktury v obci Dobrá – úsek č. 3 a č. 4“. 
Pod tímto složitým názvem se skrývá rekon-
strukce a výstavba chodníků v centru obce. 
Stavební řešení této akce zahrnuje úsek od 
restaurace Oráč až po kamenný kříž k Nošo-
vicím. Po rekonstrukci stávajícího chodníku 
bude také provedena výstavba nového na 
protilehlé straně hlavní silnice. V součas-
nosti probíhá na tuto stavbu řízení o vydání 
stavebního povolení a také připravujeme 
veřejnou soutěž na zhotovitele stavby. 

V minulých dnech byla také úspěšně 
dokončena rekonstrukce zahrady Mateřské 
školy v Dobré. Děti z naší školky tak mo-

hou využívat nové dřevěné hrací sestavy, 
houpačky a další hrací prvky. Došlo k od-
stranění nevyužívaného bazénku a výstavbě 
nových chodníků a také nového oplocení 
z ocelových rámků, které nahradily staré 
nevyhovující pletivo. Celá stavba je v hod-
notě 1,3 mil. Kč, a byla podpořena stát-
ní dotací ve výši 972 000,- Kč. Děkujeme 
tímto stavební společnosti TURČINA, s.r.o. 
z Havířova, za kvalitní provedení stavebních 
a montážních prací. Chtěl bych také vyjádřit 
poděkování vedení MŠ Dobrá, hlavně paní 
ředitelce Mgr. Janě Bódisové, za pomoc při 
řešení všech problémů, které se při realizaci 
rekonstrukce vyskytly. Doufáme, že se dě-
tem bude nová zahrada líbit a že si nových 
houpaček a skluzavek již brzo naplno užijí. 

V současné době ještě probíhají práce na 
opravách místních komunikací a opravách 
výtluků v cestách. Současná mírná zima 
nám také ještě dovolila zahájit stavbu rozší-
ření veřejného osvětlení v části obce u parku 
a pracovníci Technických služeb FM, a.s. se 
činí, aby ještě letos vystavěli 5 kusů sloupů 
nových světel. Poděkování si zaslouží nejen 
za tuto stavební činnost, ale také za krásnou 
vánoční výzdobu naší obce. Tato výzdoba je 
navíc doplněna osvětleným vánočním stro-
mem u kostela Sv. Jiří, který nám spolehlivě 
zajistil pan Karel Klimek. 

A ještě jedna potěšující informace. 
V Moravskoslezském kraji každoročně pro-
bíhá soutěž O keramickou popelnici, ve kte-
ré obce a města Moravskoslezského kraje 
zapojené do systému EKO-KOM soutěží ve 
výtěžnosti tříděného odpadu (celkem jich 
je 299). Soutěž konkrétně hodnotí množ-
ství vytříděného odpadu přepočtené na 
jednoho obyvatele města nebo obce. Naše 
obec Dobrá získala letos 10. místo v soutěži 
o keramickou popelnici, v kategoriích obcí 
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do 4000 obyvatel. Tento výsledek nás vel-
mi potěšil a je to především díky aktivnímu 
zapojení většiny občanů do systému třídění 
odpadů. 

Na závěr mi dovolte, vážení občané, 
abych Vám všem popřál jménem všech rad-

ních, zastupitelů a zaměstnanců Obecního 
úřadu v Dobré, radostné prožití vánočních 
svátků a hodně zdraví a rodinné pohody 
v Novém roce 2014 :-) .

Ing. Jiří Carbol, starosta obce
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Také v příštím roce zůstává vedení obce 
věrno tradici a pořádá Obecní ples v prosto-
rách společenského sálu při základní škole. 

Dovolujeme si pozvat všechny zábavy 
chtivé sousedy, aby si vyznačili v kalendáři 
sobotu 18. ledna 2014 jako Den obecního 
plesání. Začínáme v 19 hodin a k poslechu a 
tanci zahraje pan Recman. Aby nezůstal na 
pódiu osamocen, snaží se vedení obce za-
jistit doplňkovou zábavu, o nadmíru štěd-
ré tombole (vlastně „soutěži o ceny“) ani 
nemluvě. Věříme, že na nás místní podni-

POZVÁNKA
Obecní ples 2014
sobota 18. ledna 2014

katelé nezanevřeli a že „bude na co se těšit 
a o co hrát“. Již nyní - s předstihem -  všem 
děkujeme.  

Vstupenky – spolu s místenkami – se bu-
dou prodávat na Obecním úřadě Dobrá na 
fi nančním odboru od 2. ledna 2014. Cena 
vstupenky včetně večeře bude 250,- Kč. 
Obecní ples zahajuje celou plesovou sezónu 
roku 2014 v naší obci, proto jen malé upo-
zornění – kapacita sálu je 200 osob.

Jste srdečně zváni! Přijďte se s námi 
pobavit.

VELKÁ DOBERSKÁ 2013 
OHLÉDNUTÍ

S velkým časovým odstupem a zároveň 
s velkou omluvou dostává prostor v Dober-
ských listech nejvýznamnější a hranice obce 
přesahující společenská, kulturní a sportov-
ní akce – Velká Doberská.

Poslední sobota měsíce srpna nabídla 
slunečné počasí a vše nasvědčovalo tomu, 
že se den s velkým D povede.

Několik týdnů před samotnou akcí naši 
zaměstnanci připravovali areál, od sobot-
ního rána kompletovali prodejní stánky, 
členové kulturní komise zdobili pódium 
a sportovci kontrolovali stav sportovišť.

Dopoledne bylo věnováno sportu. Za-
ujala zcela nová soutěž – atletický víceboj. 
Myslím, že ani samotní organizátoři ne-
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tušili, kolik se sejde účastníků. Na jednom 
z oplocených kurtů probíhal turnaj v nohej-
balu a v jiné části areálu se aktivní občané 
bavili vodním fotbalem. 

Hodinu po poledni byla zahájena již tra-
diční „Plackiáda“, letos opět s mezinárodní 
účastí. Ani tentokrát si palmu vítězství ne-
odvezl nikdo z hostů, nejchutnější, křupa-
voučké placky prostě připravují nejlépe naše 
seniorky. Blahopřejeme!

Velká Doberská mívá několik pevně da-
ných částí, včetně jejich obsahu. A proto se 
na úvod představily naše děti, ty menší ze 
školky, i větší ze školy. Podařilo se jim svý-
mi básničkami, písničkami, tancem navo-
dit tu správnou atmosféru. Štafetu zábavy 
převzaly folklorní soubory, letos poprvé 
jsme přivítali i mládežnický soubor z polské 
obce Mucharz. Diváci už za ta léta mnohé 
písničky znají, bez problémů se ke zpěvákům 
přidávají a písně tak znějí nejen z pódia, ale 
také ze stanů a jiných částí areálu. Milovníci 
folklóru a lidové tvořivosti přepustili prostor 
obdivovatelům poněkud jiného stylu hudby. 
Z této části programu bych rád připomenul 
vystoupení kapely Nebe, jejímž mecenášem 
je Richard Krajčo, a mladí hudebníci mají 
nakročeno k zajímavé kariéře. Miro Šmajda
nezklamal a svými tvrdšími rockovými kousky
rozparádil přítomné posluchače, zejména 
děvčata neskrývala obdiv. A není divu, Miro 
je velmi sympatický mladý muž, což dokázal 
i těsně před vystoupením, kdy neváhal a ne-
chal se fotit se svými fanoušky. Závěr akce 
obstarala legenda na českém hudebním 
nebi. Abraxas hrají déle než dvacet let, hra-
ní je vysloveně baví a jejich písničky přímo 
vybízejí k tanci a pohybu. Nesmím zapome-
nout na zmínku o ohňostroji. Ten ani letos 
nechyběl a jako obvykle byl připraven velmi 
pečlivě a udělal na diváky obrovský dojem. 

Velká Doberská 2013 se nesla opět v me-
zinárodním duchu. Přivítali jsme delegace z 
Ochodnice, polských Buczkowic a poprvé 
také z Mucharze – tato obec je družebních 
obcí „našich“ Buczkowic.  

Po příjezdu se návštěvníků ujali členové 
kulturní a sociální komise, klubu seniorů, 
svazu zdravotně postižených, rady obce, do-
provodili je do školní jídelny na chutný oběd 
(poděkování náleží pracovnicím jídelny) 
a věnovali se jim po celou dobu jejich po-
bytu v naší obci. Jen na dokreslení – našim 
hostům se tady tak líbilo, že se jim jednak 
nechtělo domů, ale také se aktivně zapojili 
do některých soutěží, které se uskutečnily 
v rámci odpolední a podvečerní části progra-
mu. Zkusili svou sílu s gumovým kladivem 
a zručnost při házení (zvláště pak chytání) 
čerstvého vejce. Hosté si mohli v průběhu ná-
ročného programu  odpočinout v sále – zde
bylo připraveno občerstvení a vzorně se o ně 
postaraly zaměstnankyně obecního úřadu.

A na jídlo a pití navážu právě nyní a mu-
sím poděkovat Sboru dobrovolných hasičů, 
Mysliveckému sdružení Dobrá-Vrchy a opět 
zaměstnancům úřadu – ti všichni plnili úkol 
nadmíru významný – dát napít a najíst všem 
hostům a návštěvníkům od poledne až do 
půlnoci. Klobouk dolů před jejich náročnou 
činností, již zvládli s obvyklou bravurou. 
Děkujeme.

Celým programem nás provázela mla-
dá moderátorská dvojice z domácí „líhně“ 
– Lucie Vláčilová a Vojta Mališ. Svůj úkol 
zvládli znamenitě, bez známek nervozity, 
místy si jej dokonce užívali. Osobně jsem 
rád, že nemusíme objednávat profesionální 
moderátory, když stejně šikovné mladé lidi 
máme doma. Velký dík oběma.

Možná jste si všimli, že až v samotném 
závěru Ohlédnutí za Velkou Doberskou 
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2013 se objevila jména – zajisté si podě-
kování s uvedením jmen zaslouží všichni, 
kdo se podíleli na přípravě a průběhu celé 
akce. Vzhledem k tomu, že od konání akce 
uplynula dlouhá doba (toto zpoždění bylo 
způsobeno zhoršeným zdravotním stavem 
autora…), nebylo by nejvhodnější do detai-
lu psát o všem, přijměte mou omluvu a zá-
roveň slib, že v roce následujícím bude opět 
všechno, jak má být a moc rád všem podě-
kuji jmenovitě a třeba vícekrát – zasloužíte 
si to, všichni, děkuji.

A poděkováním moje psaní i zakončím. 
Nepobavili bychom se tak dobře, nebýt 
jednotlivců a fi rem, které fi nančně i jiným 
způsobem podpořily nejvýznamnější obecní 
akci. 

Chtěl bych jménem vedení obce podě-
kovat panu Františku Jelénkovi, Stanislavu
Horákovi, společnosti HMMC Hyundai No-
šovice, stavební společnosti První Key Stav, 
Autovrakovišti Kuby Milaty, fi rmě Jewa, 
Sport Relax Clubu, Frýdecké skládce, Tech-
nickým službám a Bono Auto (všechny se 

sídlem ve Frýdku-Místku), VÚHŽ Dobrá, 
panu Antonínu Liškovi a společnosti Eko-
mat. 

Naše díky za spolupráci a aktivní pří-
stup patří také paní Slávce Polákové a je-
jím děvčatům, manželům Romanidisovým 
a Šulíkovým, pekaři Milanu Hlisníkovské-
mu a uzenáři Zdeňku Carbolovi.

Využiji těchto řádků rovněž k tomu, 
abych nejen lidem, kteří se podíleli na orga-
nizaci akce, ale také výše jmenovaným pod-
nikatelům a fi rmám a zejména Vám, milí 
spoluobčané, popřál krásné a klidné prožití 
vánočních svátků se svými blízkými, s těmi, 
které máte rádi a do nového roku vstupte 
tou pravou nohou. A pokud si něco v této 
době klidu a míru budete přát, nezapomeňte 
na své blízké, i na všechny potřebné – proto-
že ne nadarmo se říká – přej, a bude ti přáno.

Pěkné svátky a skvělý start
do nového roku.

Milan Stypka
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Právní poradna

pro občany obce Dobrá, proběhne v lednu dne 15. 1. 2014 od 16. hodin a dále pak vždy 
první středu v měsíci, tj. 5. 2 ., 5. 3. 2014 od 16 hodin, v budově Obecního úřadu Dobrá, 
2. poschodí, zasedací místnost č. 21 – bývalé foto.
Poradna je pro občany obce Dobrá zdarma.

Upozornění pro občany

Dne 31. prosince 2013 bude Obecní úřad Dobrá uzavřen. Posledním úředním dnem bude 
pondělí 30. 12. 2013.

Termíny uzávěrek pro zaslání příspěvků
do Doberských listů na rok 2014

13. 1. 2014, 10. 2., 10. 3., 7. 4., 12. 5., 9. 6., 7. 7., 11. 8., 8. 9., 13. 10., 10. 11., 8. 12. 2014
– vždy do 12.00 hodin.
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SPRÁVNÉ JE TŘÍDIT ODPAD
Toto motto jsem si vypůjčil z letáku, 

který doprovázel soutěž „O keramickou 
popelnici“. Vyhlašuje ji každoročně Mo-
ravskoslezský kraj, spolu s Agenturou pro 
regionální rozvoj a společností Eko-kom. 
Je určena pro obce a města České republiky 
a naše obec patří do kategorie do 4000 oby-
vatel. Soutěží se ve výtěžnosti separovaného 
sběru odpadů.

Účastníky této soutěže jsou všechny obce, 
které spolupracují s oprávněnými osobami 
(fi rmami na svoz, třídění, ukládání odpa-
du) – v našem případě se jedná o Frýdeckou 
skládku a.s. – a jejichž systém s nakládáním 
odpadu přímo vybízí a občanům umožňu-
je separovat domovní odpad. V naší obci 
tato možnost existuje, více než dvacet míst
s různobarevnými kontejnery přímo vybízí 
k tříděnému ukládání domovního odpadu. 

Velmi významnou roli v této utěšené 
skutečnosti sehrávají mateřská a základ-
ní škola. Zde se děti učí, kterak „zacházet 
s odpadem“ a zvláště – proč to takovým 
způsobem dělat. Naše nejmladší generace – 
zdá se – pochopila, že chce žít v čisté obci, 
čistém prostředí.

Děti se v této oblasti mění na učitele – na 
vychovatele. Co slyší ve škole, to chtějí ko-
nat doma, v praxi – není žádnou špatností, 
když vás dcera nebo syn „nutí“ k odnesení 
či odvezení odpadu na místo pro to určené. 
Jen tak dále, páni učitelé, vychovávejte naše 
děti právě tímto způsobem. A že vaše snaha 
nese plody, je zjevné – starosta obce Dobrá, 
pan Ing. Jiří Carbol převzal diplom za 10. 
místo ve výše uvedené soutěži. Předával mu 
jej náměstek hejtmana Moravskoslezského 
kraje Mgr. Daniel Havlík v rámci slavnostní-
ho shromáždění v Ostravě na Landeku. 

Tento diplom je oceněním nás všech, kte-
ří neváháme a plast, papír či sklo odneseme 
pár kroků a vhodíme do příslušného kontej-
neru. Není to jediné „poděkování“. 

Tím „významnějším“ je proplácení sepa-
race společností Ekokom – za rok 2013 získá
naše obec zpět fi nanční prostředky ve výši 
téměř 400 tisíc korun. A to se vyplatí! Už 
proto, že díky separaci a následným fi nanč-
ním vratkám nebudeme ani v příštím roce 
zvyšovat poplatek za odpad, zůstanou i sní-
žené platby za děti do 15 let a seniorský věk. 

Chce se mi napsat – Dobrá sobě! Starší 
generace to jistě vysvětlí těm mladším, za-
slouží si to, protože to oni jsou tou hybnou 
silou vstříc čistému životnímu prostředí 
a zdravému stylu. Děkujeme, mládeži!                                                                         

Milan Stypka
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Vítání občánků

Sobota 30. 11. 2013 byla dnem, kdy se již potřetí v  letošním roce konalo vítání nově na-
rozených občánků. Pan starosta přivítal v obřadní síni Obecního úřadu Dobrá 7 dětí, kterým 
popřál hodně zdraví, pohody a radosti. Po slavnostním proslovu následovalo předání dár-
kového balíčku, kytičky a nechybělo ani společné focení maminek a dětí s panem starostou. 
Doufáme, že to byla pro rodiče i ostatní hosty příjemně strávená chvíle, kterou si s některými 
někdy v budoucnu jistě zopakujeme.

 TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Každý rok začátkem ledna vyráží do ulic 
skupinky koledníků a chodí od domu k domu 
s koledou a přáním všeho dobrého do Nové-
ho roku. Díky dlouholeté tradici je již Tříkrálová sbírka mezi lidmi 
známá a většinou se koledníci setkávají s vlídným přijetím.

Skupinky koledníků, doprovodné akce i distribuci pokladniček 
v našem regionu organizuje Charita Frýdek-Místek ve spolupráci 
s obcemi, farnostmi a různými mládežnickými organizacemi. 

Další ročník sbírky bude probíhat od 1. do 14. ledna 2014.
Ve vaší obci Dobrá se během Tříkrálové sbírky vybralo 78 847,- Kč, což je o 7 273,- Kč 

více než v loňském roce. Úspěch celé akce závisí na aktivitě vás, kteří se dobrovolně zapoju-
jete do sbírky. Pokud byste měli zájem přidat se ke koledníkům, ozvěte se místnímu koordi-
nátorovi panu Antonínovi Gryžboňovi na tel. čísle 602 510 428.

Výtěžek z letošní sbírky byl použit na provoz těchto charitních středisek: Charitní pečo-
vatelská služba, ošetřovatelská služba, Dům pokojného stáří, Centrum odlehčovacích slu-
žeb a týdenní stacionář, Oáza pokoje pro psychicky nemocné, Poradenské centrum ve Frý-
dlantu nad Ostravicí, Denní centrum Maják, Klub Nezbeda, Terénní služba ZOOM, Terénní 
služba Rebel, Centrum Pramínek. Vybrané peníze z Tříkrálové sbírky za rok 2014 budou 
použity na stejná střediska.

Více informací o sbírce najdete na http://www.trikralovasbirka.cz/

Renáta Zbořilová
koordinátorka Tříkrálové sbírky

Charity Frýdek-Místek
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Oznámení Severomoravských vodovodů a kanalizací Ostrava a.s. 
Ceny vodného a stočného od 1. 1. 2014

Na základě usnesení představenstva akciové společnosti byly v souladu s platnou legisla-
tivou schváleny nové ceny vodného a stočného s účinností od 1. ledna 2014 takto:

Voda pitná (vodné) 33,08 Kč/m3 (bez DPH) 38,04 Kč (vč. 15% DPH)
Voda odvedená (stočné) 30,48 Kč/m3 (bez DPH) 35,05 Kč (vč. 15% DPH)

Nové ceny budou uplatněny vůči našim odběratelům po prvním odečtu měřidel násle-
dujícím po 1. lednu 2014, popřípadě bude postupováno dle uzavřených smluvních vztahů 
mezi odběratelem a dodavatelem.



Blíží se Vánoce a lidé k sobě začínají být vřelejší, dobrosrdečnější, otevřenější, vstřícněj-
ší. Více než jindy myslí na druhé, na své blízké, a dokonce i na ty, které neznají. Pomáhají si 
a kupují dárky.

Naše třída letos taky kupovala dárky. Skutečné dárky od společnosti Člověk 
v tísni. Mnohé z těchto dárků jsou samozřejmostí pro náš život, ale pro jiné lidi zname-

nají velkou pomoc v životě. Vše jsme 
fi nancovali z peněz, které jsme si vy-
dělali na Vánočním jarmarku prode-
jem svých výrobků. Co jsme koupili? 
Koupili jsme sešity a tužky pro deset 
dětí a také dvacet kuřat. Věříme, že 
zakoupené dárky jim přinesou radost 
a užitek do života. 

třída 5. B

- 8 -

Svatý Mikuláš & Comp. na návštěvě v 5. B.

Certifi kát společnosti Člověk v tísni potvrzuje,
že děti v 5. B mají veliká srdce.

Základní škola Dobrá informuje…

Mikuláš

Pomáháme dětem

Je tradicí na naší škole, že k našim nej-
menším školákům přichází Mikuláš s čerty 
i anděly. Také tento rok ve čtvrtek 5. pro-
since navštívily tyto mocné bytosti třídy 
1. stupně, pochválily hodné žáčky, ty zlobi-
vější trochu postrašily. Mikulášská výprava 
zamířila i na Obecní úřad, ale ani z něj si 
čerti nikoho v pytli neodnesli. Doufejme, 
že se v naší obci nebesko-pekelné návštěvě 
líbilo a že náš také příští rok poctí svou pří-
tomností.

Mgr. Jitka Drabinová
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Projekt Evropa
V průběhu posledních let podařilo se na 

naší škole vytvořit pěknou tradici víceden-
ních projektů, které umožňují žákům řešit 
komplexní úlohy, na které v běžné výuce 
nebývá tolik prostoru, a pěstovat praktické 
dovednosti pro práci v týmu. Jedním z ta-
kových počinů je i projekt Evropa určený 
žákům 7. ročníku.

Letošní projekt byl rozdělen do tří dnů 
v termínu od 27. do 29. listopadu. V prů-
běhu prvního projektového dne se sedmáci 
rozdělili do malých skupin a zpracovávali 
informační plakát o jednom z dvanácti nej-
větších evropských států. Zde museli ná-
ležitě zúročit své dovednosti při práci s in-
formačními zdroji, neboť museli zpracovat 
velké množství materiálu v podobě textů 
a map, pracovali s učebnicí, atlasem, inter-
netem, časopisy a také vlastními materiály. 
Závěrem pak výsledky své práce prezento-
vali ostatním. Někteří si dokonce připravili 
na úvod i vtipnou scénku či oslovili poslu-
chače přímo v jazyce dané země.

Další den se děti spojily do větších sku-
pin podle dvanácti států a soutěžily v od-

borných učebnách zeměpisu a dějepisu ve 
vědomostních kvízech a dalších aktivitách. 
Cílem jednotlivých týmů bylo získat co nej-
více bodů. V učebně výtvarné výchovy si žáci 
také vyrobili sportovní dresy na následující 
den, kdy projekt vrcholil velkým sportovním 
kláním v obou tělocvičnách. Sedmáci absol-
vovali dvě disciplíny – přehazovanou a spor-
tovně-soutěžní hru nazvanou Boj o pevnost. 

Získané body si družstva přičetla k bodům 
vybojovaným o den dříve na poli intelektu-
álním. Díky štědré podpoře Klubu rodičů 

Žáci vyrábějí informační plakáty o vylosované zemi.
Internet je ideálním zdrojem informací. Vybrat ty pravé 
informace však už vyžaduje jistou rozlišovací schopnost.

Informační plakáty o evropských státech se letos
velmi povedly.
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jsme mohli tři vítězné týmy ocenit pěknou 
odměnou. Pro zajímavost uvádíme, že pořa-
dí na prvních třech místech bylo následující 
– 1. Rumunsko, 2. Ukrajina, 3. Švédsko.

Velké poděkování patří všem zaintereso-
vaným učitelům, zvláště pak p. uč. Drabino-
vé, p. uč. Lyskové, p. uč. Matyskiewiczové 
a p. uč. Šmahlíkovi. Žáci tak touto formou 
nejen získávali vědomosti o státech, ale plnili
i průřezová témata ŠVP „Výchova k myšlení 
v evropských a globálních souvislostech“ 
a „Osobnostní a sociální výchova“. Těšíme 
se, že i příští rok bude mít projekt Evropa 
takový úspěch.

Mgr. Lukáš Kubiena

Výroba sportovních dresů v plném proudu. Soustředěné výrazy napovídají, že vědomostní soutěž 
všechny soutěžící řádně prověřila.

Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se.

Tým hrdých švédských vikingů vybojoval
třetí místo.
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Za trochu lásky...
Podle jednoho z nejznámějších veršů 

české poezie z básně Jaroslava Vrchlické-
ho jsme pojmenovali letošní první ročník 
školní recitační přehlídky žáků 2. stupně. 
Smyslem této sympatické kulturní akce 
není soutěžit v disciplíně tak subjektivní, 
jakou je recitace básnického textu, ale dát 
dětem možnost vystoupit se svým přednesem 
v pozitivně laděné atmosféře bez zbytečné-
ho stresu a posílit tak jejich vztah ke krás-
nému slovu. 

Recitační přehlídka Za trochu lásky... 
proběhla ve čtvrtek 14. listopadu v multi-
funkčním sále školy. Zhruba 20 účastníků 
z celého 2. stupně si svědomitě a pečlivě 
připravilo svoje recitační vystoupení. Pub-
likum složené z žáků 7. tříd se ukázalo být 

na velmi vysoké kulturní úrovni a dokázalo 
ocenit mohutným potleskem přednes svých 
spolužáků. 

Odborná porota složená z vyučujících 
českého jazyka věru neměla lehkou práci, 
ale nakonec po dlouhém rozhodování se roz-
hodla jako nejlepší ohodnotit tři vystupující 
– Báru Pastrňákovou ze 7. B, Zuzanu Felle-
rovou ze 7. A a Barboru Vaňkovou z 6. B.
Ocenění žáci si odnesli krásné knižní ency-
klopedie, všichni účinkující pak odcházeli 
se sladkou odměnou. Jménem organizátorů 
mohu vyjádřit radost nad tím, že se opět po-
tvrdilo, jak velmi talentované děti navštěvují 
naši školu. 

Mgr. Jan Lörinc
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Zprávičky z naší školičky „Barevný svět“

Vážení spoluobčané, 

rok uplynul jako voda a my se opět za-
mýšlíme nad naší celoroční prací, abychom 
si stanovili nové cíle pro následující období.

Prioritou naší MŠ je uspokojení poptáv-
ky široké veřejnosti na umístění dětí v naší 
MŠ. V letošním roce se nám podařilo uspo-
kojit poptávku všech zákonných zástupců 
a stoprocentně naplnit pět tříd naší školky. 
K dnešnímu dni navštěvuje naše předškolní 
zařízení 135 dětí.  

Dalším naším cílem je podpora různoro-
dosti výchovně vzdělávacího procesu proto, 
abychom z naší práce vymýtili stereotyp. 
O těchto jednotlivých aktivitách jste byli 
celoročně pravidelně informováni.

Aby děti trávily čas v podnětném pro-
středí, zrekonstruovali jsme sociální zaří-
zení, naše škola je nově vymalována, také 
výzdoba interiéru je nová, v roce 2013 také 
byly pro naše děti nakoupeny moderní di-
daktické pomůcky, které je stimulují k akti-
vitě.

Všechny tyto námi stanovené cíle jsme 
mohli splnit jen za předpokladu, že ke své 

práci přistupujeme zodpovědně a aktivně, 
že máme podporu zástupců obce, kteří naše 
požadavky vyslyší. 

Dovolte, abych jako každým rokem ve-
řejně poděkovala všem zaměstnancům naší 
mateřské školy a zástupcům obce za nároč-
nou práci při stávajících proměnách naší 
mateřské školy.

V tomto adventním čase jsme všichni 
v očekávání, zejména naši nejmenší, jaké 
dárky najdeme pod stromečkem. Děti naší 
mateřské školy již jeden velký a hodnotný 
dárek dostaly. Je jím nově zrekonstruovaná 
školní zahrada. Za tento úspěch děkujeme 
všem, kteří se na náročném projektu podí-
leli.

Vážení spoluobčané, závěrem mi dovol-
te, abych Vám i našim dětem jménem všech 
zaměstnanců mateřské školy popřála klidné 
a spokojené Vánoce, dětem splnění všech 
jejich přání a nám všem pohled do rozzáře-
ných dětských očí.  

Ať se nám podaří do roku 2014 „vykročit 
tou správnou nohou“.

     
  Mgr. Jana Bódisová, ředitelka MŠ

Příběh paní Marie Mylkové,
nejstarší občanky Dobré

Podle údajů České správy sociálního za-
bezpečení žije v naší republice kolem 850 
stoletých a starších občanů. I naše obec 
se pyšní tím, že má jednu více jak stoletou 
občanku. 

Paní Marie Mylková přišla na svět 
za Rakouska-Uherska za panování císaře 
Františka Josefa I, prožila obě světové vál-
ky a několik politických režimů. Narodila se 
v roce 1911 ve Starých Hamrech, později 
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bydlela v Kunčicích pod Ondřejníkem a v roce
2005 se přistěhovala ke své dceři Anežce 
Minarčíkové  do Dobré. Díky tomu jsme s ní 
mohli před dvěma lety oslavit její  krásné sté 
narozeniny. Těsně před svými 100. naroze-
ninami si Marie Mylková zlomila ruku a její 
zdravotní stav se zhoršil, a proto nyní bydlí 
v Domově pro seniory ve Frýdku. Tam ji 
také navštívili gratulanti z naší obce, když 
100. narozeniny slavila spolu se svou počet-
nou rodinou.

Její životní příběh popsala dcera Anežka 
spolu s vnučkou Jarmilou.

Paní Marie Mylková se narodila 22. 
června 1911 ve Starých Hamrech jako před-
poslední z osmi dětí. Rodiče byli chudí, žili 
z toho, co si vypěstovali nebo vychovali, 
z čehož ještě museli odevzdávat část úrody, 
vejce, mléko, maso. Děti chodily do obecné 
školy na Samčanku, v zimě jim otec kolem 
chodníčku musel nabít kůly, aby nesešly 
z cesty, a podle kterých se až po pás ve sněhu 
brodily. V létě musely občas i školu vynechat 
a pomáhat rodičům v hospodářství.

V deseti letech byla Maruška dána ke 
své starší sestře Antonii, aby jí vypomáhala 
v domácnosti a s jejími 8 dětmi. Jídlo bylo 
na lístky, živili se převážně rýží, brambora-
mi, kysaným zelím, maso znali jen z nedělní 
polévky, aby bylo všestranně využito a každý 
dostal pak jen kousek. Bílou mouku neměli, 
chleba pekli z tmavé, doma udrcené z obilí – 
jařiny. Za války museli jídlo schovávat, aby 
jim je nezabavili pro vojáky. V létě sbírali 
v lesích maliny, borůvky a houby, které pak 
prodávali. 

U sestry bydlela Marie do svých 28 let, 
kdy se provdala za Františka. V roce 1941 
se jim narodila dcera Anežka, za dva roky 
syn František, když mu bylo 8 let, přibyl do 

rodiny syn Josef. Manželé bydleli v domku 
u rodičů, tvrdě pracovali v lese, paní Mylko-
vá se k tomu starala o děti a domácí zvířata. 
Protože se ve Starých Hamrech kvůli stavbě 
přehrady Šance museli vzdát části pozemku, 
na kterém chovali dobytek, koupili si dům 
v Kunčicích pod Ondřejníkem a přestěho-
vali se. Manžel František se s tím nikdy ne-
smířil a brzy na to, v roce 1968, zemřel. Děti 
založily své rodiny a odstěhovaly se. Paní 
Marie zůstala v domě sama, věnovala se 
chovu králíků, slepic a hlavně častým pro-
cházkám po okolí. Často jezdívala k dceři 
a její rodině do Dobré, nebo dceřina rodina 
za ní, vnučky trávily u babičky prázdniny. 

Koncem osmdesátých let dostala byt 
v domě s pečovatelskou službou, kde se ji 
líbilo, často sedívala s ostatními babičkami 
na chodbě a povídaly si o životě. 

90. narozeniny oslavila ještě v plné síle, na
oslavě, které se zúčastnila celá rodina, si při 
hudbě kapely pana Hradílka pěkně zatančila.

Po slabší mozkové příhodě již nebyla 
schopna samostatného života, a proto se 
nastěhovala ke své dceři do Dobré. Stále 
však byla čiperná, na své každodenní pro-
cházky se vypravovala za každého počasí. 
S věkem však sil ubývalo. V únoru 2011 se 
pro zhoršení zdravotního stavu zabydlela 
v Domově pro seniory ve Frýdku, kde oslavi-
la před 2 a půl lety sté narozeniny.

Marie měla tři děti, 2 vnuky, 3 vnučky, 
8 pravnoučat a 1 prapravnučku. Syn Franti-
šek a jedna vnučka již zemřeli. 

Paní Mylková už nechodí, ale vidí i slyší, 
a když v televizi pouštějí její oblíbenou de-
chovku, tak si i prozpěvuje.

Celý život žila skromně, tvrdě pracovala 
v lese i na poli, byla spjata s přírodou, velice 
ráda měla procházky, zvířata, lidi.
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Chrámový sbor
Jste srdečně zváni na vánoční koncert, který se uskuteční 29. 12. 2013 tj. v neděli 

v 15 hodin v kostele sv. Jiří v Dobré. Poslechnete si známou mši od Jakuba Jana Ryby -
Hej Mistře v podání chrámového sboru pod vedením p. Zdeňka Tesarčíka a sólistů. 

Výtěžek z dobrovolného vstupného bude použit na Tříkrálovou sbírku.

Jsme rádi, že paní Marie Mylková je naší 
občankou, i když bydlela v Dobré jen kratič-
kou část ze svého požehnaného věku. Jak žije
paní Marie Mylková dnes? Už sice nechodí, 
ale ráda sleduje, co se děje okolo, v televizi 
hlavně hudební pořady. Letos 22. prosince 
jí bude 102 a půl roku. Přejeme paní Marii 
Mylkové ze srdce dobré zdraví,  lásku jejich 
blízkých a radost z každého prožitého dne.

Na závěr několik zajímavých údajů z naší
kroniky. 

Víte, že dosud nejstarší obyvatelka Dobré 
byla Dorota Uherková? Zemřela 22. května 
1731 ve věku 100 let. 

Víte, že nejstarší obyvatel Dobré byl Matěj 
Tkáč, žebrák? Zemřel 3. dubna 1773 ve věku 
103 let.

Náš kronikář pan Rostislav Vojkovský 
pro vás připravil ještě několik dalších zají-
mavostí, které zveřejníme v některém z příš-
tích vydání Doberských listů.

Pokud hledáte vhodný dárek k Vánocům 
pro své blízké, můžete jim udělat radost kni-
hou Rostislava Vojkovského U nás v Dobré, 
která se stále prodává na obecním úřadě.

Drahomíra Gongolová

Staré Hamry - Marie Mylková na poli. Když se
zadíváme na starou fotografi i, vidíme bosou,
upracovanou ženu. Její tvář však září radostí,
dává svou lásku všem okolo.

V Dobré se svou dcerou Anežkou, vnučkami Ludmilou, 
Jarmilou a pravnučkou Ivankou. Vnučka Ludmila
Hrstková byla učitelkou v naší mateřské škole. Možná 
měla vzor ve své babičce, která vychovala osm dětí své 
sestry, tři své a s láskou hlídala vnoučata. Zcela určitě 
měla pedagogické vlohy.  Pokud by se narodila do
dnešní doby, možná by byla učitelkou.
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Klub seniorů - hodnocení roku 2013
Při pohledu z okna vidíme na zemi 

sněhovou nadílku, večer začínají svítit v ok-
nech světýlka a na zahrádkách stromečky. 
Jasné znamení, že tady máme čas adventní 
a blíží se Vánoce. Proto je třeba se ohlédnout 
a probrat, co se v tom končícím roce vyko-
nalo.

Klub seniorů začíná nový rok již pravi-
delně členskou schůzí, kde zhodnotí činnost 
v tom uplynulém, stanoví výši členských 
příspěvků na nový rok a přijmou se náměty 
na zájezdy a další činnost klubu. V březnu 
jsme oslavili Mezinárodní den žen, zahráli si 
bowling, oslavili Den matek, tradičně usma-
žili vaječinu v Kačabaru. Zájezd jsme nasmě-
řovali na jih Moravy do Punkevních jeskyní 
a na Svatý kopeček. Dále jsme navštívili Bez-
ručův srub na Ostravici, archeopark a Rybí 
dům v Chotěbuzi, dolní oblast Vítkovice 
i s výstupem až na vrchol vysoké pece, kde 
výhled do okolí nám pokazil smog. Podzimní 
zájezd do zámku a muzea v Kravařích a Arbo-
reta v Novém Dvoru. V září tradiční opékání 
klobás v Kačabaru, výšlap ke Koníčkovi, be-
seda s promítáním fi lmu z cest pana Přidala. 
V posledním čtvrtletí výroční schůze, Miku-
láš a rozloučení se starým rokem.

Myslím si, že činnost byla pestrá, a pro-
to chci poděkovat všem, kteří měli na tom 
zásluhy.

V prvé řadě děkuji vedení obecního úřa-
du v čele s panem starostou Ing. Jiřím Carbo-
lem a panem místostarostou Mgr. Milanem
Stypkou za podporu při řešení různých pro-
blémů.

Dále paní Slávce Polákové, panu Milanu 
Hlisnikovskému, paní Soni Jerglíkové, paní 
Janě Růžičkové za pomoc při zajišťování 
surovin na jednotlivé akce a za sponzorské 
dary.

Musím také poděkovat za sponzorské 
dary dvěma anonymním sponzorům.

Takovým způsobem jsme jako členo-
vé Klubu prožívali právě končící rok 2013 
a již se všichni těšíme na ten nový s očeká-
váním, co dobrého nám přinese. Proto bych 
chtěl popřát všem členům Klubu seniorů, 
ale i všem občanům obce Dobrá radostné, 
klidné a ve zdraví prožité  svátky vánoční 
a v roce 2014 ať Vás provází zdraví, štěstí 
a Boží požehnání.

Čeněk Juřica, předseda
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Končí rok 2013, a tak mi dovolte malé 
zamyšlení nad tím, co se v tomto roce událo.

Komise pro rodinu a občanské záleži-
tosti již tradičně uspořádala v měsíci březnu 
a říjnu burzu jarního a zimního dětského 
oblečení a v březnu a listopadu sbírku pro 
Diakonii Broumov. Nově jsme ve spolupráci 
s OÚ Dobrá a s kulturní a sportovní komisí 
uspořádali soutěžní akci „Hry bez hranic 
pro tři generace“. I když jsme měli obavy, 
zda vůbec někdo přijde soutěžit, nakonec 
vše dobře dopadlo. Do soutěže se přihlási-
lo 7 tříčlenných družstev, která mezi sebou 
svedla vyrovnaný boj a rovněž o legraci ne-
byla nouze. Škoda jen, že velice málo přišlo 
těch, kteří by své známé povzbudili. Snad 
jich příště bude víc.

A teď rekapitulace jubilantů. V letošním 

roce oslavilo 80 let 19 občanů, 85 let 12 ob-
čanů, 90 let 6 občanů a více než 90 let se do-
žilo 12 občanů, při čemž nejstarší občanka 
oslavila 102 let. 

Před Vánocemi, jako každoročně, se zá-
stupci obce navštívíme občany naší obce, 
kteří žijí v domovech důchodců .

Na závěr bych chtěla poděkovat člen-
kám a členům komise za jejich práci, rovněž 
i členkám Klubu seniorů, které nám pomá-
hají při burzách a sbírkách a zároveň všem 
občanům obce Dobrá přeji pokojné prožití 
vánočních svátků a v roce 2014 všem přeji 
hlavně zdraví, spokojenost, rodinnou poho-
du a Boží požehnání.

Za Komisi pro
rodinu a občanské záležitosti

Žižková Marie

Plán činnosti Klubu seniorů na 1. čtvrtletí 2014
Středa 15. 1. Členská schůze, která se bude konat v klubovně od 14:00 hodin.
  Budou se vybírat členské příspěvky 100 Kč/na osobu.

Středa 29. 1. Vycházka do neznáma. Sraz na nádraží ČD ve 13:00 hodin.

Středa 12. 2. Návštěva muzea Českých drah v Ostravě. Sraz na nádraží ČD
  ve 13:00 hodin.

Středa 26. 2. Soutěž v bowlingu, restaurace Morava v Místku. Sraz na zastávce
  Dobrá střed po 14. hodině. Čas bude upřesněn v lednu, až budou
  nové jízdní řády.

Středa 12. 3. Oslava Mezinárodního dne žen v klubovně od 14:00 hodin. 

Středa 26. 3. Vycházka na Malé Nošovice - U Mališky, sraz Dobrá střed
  ve 13:00 hodin.

Ostatní středy tj. 8. a 22. ledna, 5. a 19. února, 5. a 19. března bude klubovna otevřena 
od 14:00 hodin.

Čeněk Juřica, předseda

Z činnosti Komise pro rodinu
a občanské záležitosti při OÚ Dobrá
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Plán práce na rok 2014 Základní organizace
Českého zahrádkářského svazu Dobrá

1.  Dne 22. 1. 2014 v 17 hodin - Přednáška jarní práce na zahrádce.

2.  Dne 9. 2. 2014 v 14 hodin - Výroční členská schůze v hostinci na Špici.

3.  Dne 5. 4. 2014 - Slavnostní členská schůze k 60 letům založení organizace.

4.  Dne 9. 4. 2014 - Zájezd Trenčín výstava zahrádkář včelařství návštěva vzorové zahrady.

5.  Dne 20. 9. - 22. 9. 2014 - Výstava ovoce a zeleniny v multifunkčním sále se soutěží.

6.  Dne 26. 9. - 28. 9. 2014 - Výstava Život na zahradě Ostrava.

Za výbor zahrádkářů předseda Čestmír Jež

Tříkrálový turnaj v sálové kopané

TJ Sokol Dobrá ve spolupráci se sportovní komisí obce Dobrá pořádá tradiční Tříkrálový 
turnaj v sálové kopané 4CUP, který se uskuteční v sobotu 4. ledna 2014 od 8:00 v tělocvičně 
ZŠ Dobrá. Bude se hrát 4 na 4 a časy jednotlivých zápasů budou určeny, až na místě po-
dle toho kolik bude přihlášených mužstev. Mužstvo tvoří max. 6 hráčů z toho minimálně 
dva starší 35let. Své závazné přihlášky posílejte buď na email: Honza.Filipcik@gmail.com 
nebo na tel.: 725653699. Počet týmů je omezen tak neváhejte a přihlaste svůj tým co nej-
dříve. Na Vaši účast se těší pořadatelé. Více informací o pravidlech a přihlášených týmech 
naleznete na www.sokoldobra.cz.

TJ Sokol Dobrá – oddíl kopané

ZO ČZS DOBRÁ 
uskuteční přednášku na téma „Jarní práce na zahrádce“. 
O své zkušenosti se s vámi podělí odborný instruktor ČZS Čestmír Jež.  
Ve druhé polovině přednášky vám řekne své nejnovější poznatky na téma 
„Program péče o krajinu“ pan Vítězslav Pantlík. 

Přednáška se uskuteční dne 22. 1. 2014 v 17 hodin 
v multifunkčním sále Základní školy Dobrá.
Zveme všechny pěstitele a milovníky přírody. 

Čestmír Jež, předseda ZO ČZS
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Poslední listopadový víkend se usku-
tečnil další podnik „Šprtec tour 13/14“, 
kterého se tentokrát zúčastnilo 52 hráčů 
a hráček napříč všemi kategoriemi. Tým 
B.H.C. Dobrá se zúčastnil v sestavě 5 čle-
nů: Dalibor Hájek, Ladislav Hájek, Dalibor 
Sklář, Kuba Sklář a Petr Hadaščok. A Dobrá 
opět nezklamala, v družstvech obsadili naši 
hráči krásnou 2. příčku za vítězi z týmu Par-
tyje Ostrava a přeskočili jsme lídra celé tour 
v družstvech tj. Jokers Vsetín. V jednotliv-
cích se Dobrá také činila. V kategorii žáků 
obsadil Kuba Sklář 2. místo a hned za ním 
skončil na pěkné 3. pozici Petr Hadaščok. 
V kategorii mužů a také v absolutním pořa-
dí se vydařil turnaj Daliboru Hájkovi, který 

nenašel přemožitele a kraloval před duem 
z Partyje Ostrava Matějem Grapou a Luká-
šem Králem.

Debut si na tomto turnaji odbyl Dalibor 
Sklář, který odehrál skvělé zápasy a jeho 
body nám dopomohly k úspěchu v soutěži 
družstev. Doberští tedy zvládli poslední tur-
naj tohoto roku nadmíru úspěšně a v příš-
tím roce 2014 se budou snažit navázat na 
tyto úspěchy. 

Dalibor Hájek

B.H.C. Dobrá na turnaji v Ostravě
(30. 11. 2013)



12/2013

- 19 -

Judisté mohou
bilancovat úspěšnou 
sezónu

Šampionátem Moravy mláďat skončila 
poslední sobotu v listopadu sezóna mistrov-
ských soutěží. Nejmladší judisté školního 
kroužku v Dobré dosáhli v letošním roce mi-
mořádných úspěchů. Patnáct chlapců a děv-
čat dovezlo čtyři tituly šampióna a dalších 
devět medailových umístění. Eliška Kubíč-
ková vybojovala titul ve velkém stylu, když 
svoje soupeřky výrazně převyšovala v tech-

Výsledky turnaje Ostrava: (jen hráči B.H.C. Dobrá)
1.  Dalibor Hájek (B.H.C. Dobrá) 19 b.
11. Kuba Sklář (B.H.C. Dobrá) 13 b.
15. Petr Hadaščok (B.H.C. Dobrá) 12 b.
18.  Ladislav Hájek (B.H.C. Dobrá) 12 b.
34.  Dalibor Sklář (B.H.C. Dobrá) 9 b. 

Absolutní pořadí a pořadí mužů:
1. Dalibor Hájek  (B.H.C. Dobrá)   19 b.
2. Matěj Grapa  (Šprtec Partyja Ostrava)  17 b.  
3. Lukáš Král      (Šprtec Partyja Ostrava)  16 b.

Pořadí žáků:
1. Daniel Dvořák  (Don Bosko Havířov) 15 b.
2. Kuba Sklář (B.H.C. Dobrá) 13 b.
3. Petr Hadaščok (B.H.C. Dobrá) 12 b. 

Pořadí Družstev
1. Šprtec Partyja Ostrava 73 b.
2. B.H.C. Dobrá  65 b.
3. Jokers Vsetín  62 b.

Eliška Kubíčková, šampión Moravy
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nice i síle. Ela nedala soupeřkám prakticky 
žádný prostor. Všechny porážela v úvodních 
vteřinách utkání. Jestli nám ta holka vydrží, 
tak z ní něco bude. Titul šampióna vybojo-
vali ještě Vendula Mecová z Raškovic, Adéla 
Rožková a Ondřej Sláma z Frýdku-Místku. 
Doberští brali ještě další medaile. Perfekt-
ní práci předvedli Marek Matyskiewicz, 
Natálie Majdlochová a Karolína Hromjá-
ková, kteří ve svých kategoriích vybojovali 
bronz.

Rok 2013 byl pro judisty z Dobré 
mimořádně úspěšný. V práci s mládeží 
patřili k předním klubům českého svazu 
juda. Podíleli se na zisku 10 medailových 
umístění z nejvyšších republikových sou-
těží.  Ze soutěží Českého poháru dovezli 
členové klubu 23 medailí, z toho 4 zlaté. 
Vybojovali 14 titulů krajského přeborníka 
a čtyři tituly šampióna Moravy. Dorosten-
ci hostovali v předních moravskoslezských 
týmech a podíleli se na zisku medailových 
umístění z MČR družstev. V roce 2013 vy-
bojovala naše mládež 1268 vítězných utká-
ní doma i v zahraničí. Získala 515 medailí, 

z toho 201 zlatých. Klub uspořádal tři me-
zinárodní turnaje, tři pobytová soustředění, 
letní dětskou rekreaci, 10 vystoupení a uká-
zek na společenských a sportovních akcích 
v okrese. Členové klubu se zúčastnili 84 akcí 
a soutěží doma i v zahraničí.

Nejvýraznějších výsledků z řad dober-
ských dosáhli zejména Karolína Kubíčko-
vá, která vybojovala titul mistryně republiky 
v kategorii mladších žaček a stříbrný 
z MČR dorostenců Vít Jerglík. Bronzoví 
z MČR, juniorka Nikol Mikolášová, mlad-
ší žák Nikolas Hromják a starší žákyně 
Petra Stachová a Nikola Šimková. Bodo-
vaná umístění na celostátních soutěžích 
si připsali také Lukáš Janulek, Marek 
Měchura, Kamil Kissa, Luděk Kubíček 
a Daniel Šimek.

V průběhu roku 2013 eviduje oddíl 
judo Dobrá 117 aktivních členů. Částečný 
úbytek členů z prvního pololetí byl nahra-
zen mimořádně úspěšným náborem, který 
naznačuje další dobrou perspektivu. Důle-
žité je, že klub neopustil žádný z úspěšných 
sportovců, kteří tvoří jádro kolektivu. Díky 

Marek Matyskiewicz, bronzový z mistrovství
Moravy benjamínků

Karolína Kubíčková a Nikolas Hromják, mistryně
a bronzový z MČR mladších žáků
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výborné spolupráci se mohou členové klubu 
připravovat také na základnách v Raško-
vicích, Skalici a Na Bahně FM, což přiná-
ší možnost až pěti tréninkových jednotek 
v týdnu. Základna v Dobré je pilířem se-
skupení regionálních oddílů juda o počtu 
240 členů. Pracuje s dětmi a mládeží, z val-
né části s žáky prvního stupně a předško-
láky. Na základně školního kroužku Dobrá 
pracují čtyři trenéři. Výborná je spolupráce 
s ředitelkou školy Mgr. Radkou Otipkovou. 
Poděkování za významnou podporu patří 
také vedení obce, a skupině rodičů, kteří 
spolupracují velmi obětavě.

Cílem vedení klubu nadále zůstává pře-
devším rozšíření nabídky sportovního vyžití 
pro co největší počet dětí z širokého okolí. 
Nabízí se jim účast na přípravě v  individuál-
ním olympijském sportu pod kvalitním tre-
nérským vedením. Možnost dostávají všich-
ni zájemci, bez ohledu na fyzickou zdatnost, 
pohyblivost, váhu atd. Každé další dítě je 
pro trenéry výzvou ke kvalitní práci, které ve 

většině případů vede k zlepšení jeho celkové 
kondice, ať po stránce fyzické, tak psychické 
a morální. Dalším významným cílem je zisk 
bodovaných umístění a titulů v mistrov-
ských soutěžích a výchova sportovců, kteří 
se mohou ucházet o státní reprezentaci. 

Pro rok 2014 si vedení oddílu určilo 
cíl výrazně zvýšit tlak na správné chování 
svých svěřenců v kolektivu ostatních dětí 
a na veřejnosti. Po členech oddílu se bude 
vyžadovat odpovědný přístup k plnění škol-
ních povinností a dodržování správné ži-
votosprávy. Nebude se tolerovat nevhodné 
chování k mladším spolužákům. Poctivá 
práce, slušnost a chápání fi losofi e juda po-
vede k dalším významným úspěchům. 

Judisté přejí všem občanům Dobré 
krásné prožití vánočních svátků a šťastný 
a úspěšný rok 2014. Jsme rádi, že můžeme 
svojí prací přispět k úspěchům doberského 
sportu. Držte nám palce.



Vánoční myšlenka

Vánoce se kvapem blíží, každý za dárkama se ohlíží.
Také cukroví pečeme na Vánoční stůl prostřeme.
Kapříka si usmažíme s bramborovým salátem ho sníme.
Po večeři dárky rozbalíme, na které se moc těšíme.
Děti největší radost mají, když na Štědrý den dárky dostávají. 

Paní Czyžová

Změna ordinačních hodin DS Dobrá MUDr. Iva Kučerová
27. 12. 2013  pátek   7.30 – 9.00 hodin
31. 12. 2013  úterý    7.30 – 10.30 hodin

Obvodní lékař MUDr. Petr Moravec informuje
31. 12. 2013      dovolená
2. - 3. 1. 2014    dovolená
Zástup MUDr. Karpeta na Lučině.

NABÍDKA • INZERCE • NABÍDKA • INZERCE
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P eje všem zákazník m hezké váno ní svátky  

                                a mnoho zdraví v roce 2014.  

 

  

                       DÁRKOVÉ POUKAZY 
T LOVÉ RITUÁLY   -  omlazující, romantické, okoládové… 

 

MASÁŽE –  relaxa ní, zdravotní, rekondi ní 

 

RELAXA NÍ BALÍ KY       pro dvojice 
                             

 

 

 

Kontakt: Eva Golatová, Nižní Lhoty 26,                 

tel. 606 930 822              www.masazeevita.cz 



 
   

  
   

 
  

 
       

 
  

 

Pronájem bytů 
v obci Dobrá

Nabízíme k pronájmu byt 3+1

+ lodžie - 86 m2 a byt 3+1 – 68 m2

Byty jsou vybaveny kuchyňskou linkou 
a elektrickým nebo plynovým sporákem, 

koupelnou s masážním sprchovým
boxem a odděleným WC.

Televizní a satelitní příjem, možnost
připojení wifi  – internetu.
Bytové domy i byty jsou

po revitalizaci, v blízkosti středu obce.
K dispozici vlastní parkoviště

nebo možnost pronájmu garáže.
Při uzavření smlouvy do konce ledna 

2014 nabízíme první měsíc nájmu zdar-

ma (mimo služeb spoj. s užíváním bytu).

Kontakt:

Mobil: 603854852, e-mail: alosed@seznam.cz

Právní záležitosti
projedná a vyřídí

s občany a podnikateli
každou středu mezi 16.30 – 18.00 hodin 

v kanceláři v 1. patře Obecního úřadu
v Nošovicích – zelená budova

(vedle rest. „Radegastův šenk“,
v přízemí se nachází potraviny)

JUDr. Marcela Žoričová,
formou poradenství z oblasti občanského, 
obchodního a rodinného práva a sepisová-

ní listin, žalob, smluv vč. kupních, daro-
vacích, také převody nemovitostí, věcná 

břemena apod.
• Kdykoliv můžete telefonovat na

603 447 219.
Advokátní kancelář Havířov

– Město, Na Fojtství 8, 736 01

Tel., fax: 596 810 741 • mobil 603 447 219

• e-mail: zoric@.cz

Je vhodné předem zatelefonovat!
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zahradní technika 
servis
náhradní díly
p íslušenství
ná adí

AKCE
již od 2.390 Kč

Palkovická 2393
738 01 FRÝDEK – MÍSTEK

WWW.POLAGRO.CZ
tel:  737 154 838 - Bronislav Šev ík

P ESV D TE SE SAMI - MÁME DOBRÉ CENY
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Poděkování voličům
 
Vážení spoluobčané, chtěli bychom 

vám tímto poděkovat za podporu v letoš-
ních volbách do Poslanecké sněmovny 
Parlamentu ČR. Osobně jsem velmi rád, 
že volební účast v letošních volbách byla 
v obci Dobrá opět nadprůměrná. I díky 
vašim hlasům získala volební strana KDU-
ČSL v Moravskoslezském kraji dva po-
slance. Jedním z nich je současný ministr 
životního prostředí v demisi Mgr. Tomáš 
Podivínský, který naši obec nedávno na-
vštívil. Děkujeme všem voličům, kteří dali 
důvěru a svůj hlas křesťanským demokra-
tům.

Ing. Jiří Carbol
předseda Místní organizace KDU-ČSL

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

Všem našim klientům a přátelům
přejeme plno radostných a úspěšných
dnů v nadcházejícím roce a příjemné
prožití svátků vánočních. Tým Sport Relax Clubu

se těší na další spolupráci

v roce 2014.

 V zimním období nabízíme:
  - whirlpool - akce leden  1 hodina / 250,- Kč

- ubytování         

- vinný sklep

 
Objednávky a rezervace:   +420 725 505 205     www.sportrelaxclub.cz
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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

558 412 310 Jarmila Lisníková, 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 příštího čísla 13. 1. 2014 do 12.00 hodin.






