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Slovo starosty
Vážení občané,

v pondělí 9. června 2014 jsme předali 
staveniště a zahájili tak výstavbu a rekon-
strukci chodníků v centru naší obce. Jedná 
se o letošní největší investiční akci, o které 
jsme vás průběžně informovali právě v Do-
berských listech. Tuto stavbu bude realizo-
vat fi rma První KEY-STAV, a.s., Třinec, kte-
rá byla vybrána s nejnižší cenou ve veřejné 
soutěži. Bohužel jsme na tuto akci nedostali 
fi nanční příspěvek od státu. Celkové náklady
na realizaci akce jsou ve výši 9.786.825,- Kč.
Dokončení výstavby chodníků předpoklá-
dáme podle smlouvy o dílo do půlky října 
2014. Rád bych požádal všechny občany 
a návštěvníky naší obce o trpělivost s dopro-
vodnými omezeními průchodu nebo veřejné 
dopravy. Děkujeme za pochopení.

Charita Frýdek-Místek uspořádala v naší
obci kytarový koncert Štěpána Raka a jeho 
syna Jana Matěje, který se uskutečnil v pá-
tek 16. května 2014 od půl sedmé večer 
v kostele sv. Jiří v Dobré. Pozvání využili 
hlavně milovníci kytarové klasiky, ale nejen 
oni. Štěpán Rak je významný světový kyta-
rový virtuóz a skladatel. V roce 1982 založil 
na Akademii múzických umění obor kyta-
rová hra, kde stále vyučuje. Vysokoškolský 
titul profesor mu udělil prezident Václav 
Havel. Celý život se věnuje hře na kytaru 
a se svými koncerty objíždí nejen Evropu, 
ale také americký kontinent, Čínu nebo 
Japonsko.

Pátek 23. května byl den určený pro 
zábavu našich předškoláků. V zahradě 
Mateřské školy pro ně paní ředitelka Mgr. 
Bódisová se svým kolektivem připravila 

příjemné odpoledne, doprovázené různými 
hrami a také projížďkou na poníkovi. Od-
poledne se opravdu vydařilo a myslím, že si 
děti užily dostatek legrace. Všem pořadate-
lům moc děkuji. Byla to také trochu náhra-
da zrušených her pro 3 generace, které jsme 
museli odvolat pro nepříznivé počasí. 

Dětský indiánský den, který si mnoho 
dětí s rodiči nenechalo ujít, proběhl v areálu 
multifunkčního hřiště v sobotu 31. května, 
Občerstvení pro všechny návštěvníky zajis-
tili členové Sdružení dobrovolných hasičů 
v Dobré, za což jim patří velké poděkování. 
Počasí nás trochu potrápilo, ale v nejhorším 
jsme se mohli ukrýt pod velikým stanem. 
Jako již v loňském roce tak i letos byla uspo-
řádána přehlídka historických kol, koruno-
vána exhibiční jízdou po oválu. Myslím, že 
se to všem přítomným velmi líbilo a že se 
z toho stala nová „doberská“ tradice. Za 
uspořádání akce velmi děkuji pořadatelům 
ze sportovní a kulturní komise rady obce, 
a samozřejmě také představitelům velo-
cipedistů pánům Matýskovi a Knabovi.

V minulém týdnu jsme obdrželi hned 
dvě dobré zprávy, týkající se podaných žá-
dostí o státní dotace. Naše obce dostane 
fi nanční příspěvek ve výši cca 90 % z celko-
vých nákladů 2.496.533,- Kč, na pořízení 
kompostérů pro občany. Kompostéry o ob-
jemu 700 litrů budou bezplatně zapůjčeny 
občanům, kteří mají trvalý pobyt na území 
obce a chalupářům, kteří vlastní nemovitost 
na území obce a mají zaplacen poplatek za 
odpady. Dále jsme byli úspěšní se žádostí 
o dotaci na výstavbu sběrného dvora. 
Z celkových uznatelných nákladů akce ve 
výši 5,3 milionu korun nám Státní fond život-
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OSLAVA DNE MATEK
Neděle 11. května 2014 byla zaslíbe-

na všem maminkám a babičkám. Ty „naše 
z Dobré“ se sešly odpoledne ve společen-
ském sále. Hned při vstupu jim členové 
kulturní komise poblahopřáli, přivítali je 
a uvedli na místo. Míst v sále postupem 
času ubývalo a není divu, že ani tentokrát 
nezůstalo žádné místečko prázdné, dokonce 
mnozí návštěvníci z řad otců museli stát.

Úvod kulturního vystoupení patřil dětem 
z mateřské školy. Pěvecký soubor Paprsek 
si vede stále lépe a lépe a také maminkám 
a babičkám svými písněmi vykouzlil úsměv 
na rtech. Paní učitelky Marie Adamusová 
a Ludmila Sikorová (uvádím jména bez ti-
tulu, snad mi dámy prominou…) odvádějí 
znamenitou práci, na malých zpěváčcích je 
vidět, že je zpívat i hrát na hudební nástroje 
náramně baví. Děkujeme.

Školáčci se po vystoupení usadili k ma-
minkám v sále a jeviště opanovali žáci naší 
základní školy. Už jsme si zvykli na velmi 
kvalitní výkony, ale přece jen se každý rok 
najde někdo nebo něco, co vyrazí dech. Le-
tos to mohl být výkon některých mladých 
mužů, ať se jednalo o herecké vstupy nebo 
písničky, nebo snad moderní tanec, dra-
matické umění…? Přítomní hosté odměnili 
každé z vystoupení zaslouženým potleskem 
a všem bylo zřejmé, že o budoucnost kultu-
ry se nemusíme v naší obci bát. Poděkování 
patří nejen těm 120 školákům, kteří se na 
programu k oslavě Dne matek podíleli, ale 
také všem vyučujícím, které s dětmi všech-
ny scénky, písničky, tanec nacvičily. Uvádím 
vše v ženském rodě, neboť díky patří paní 
Marii Šigutové, Kateřině Káňové, Evě Novo-
sadové, Jiřině Zachníkové, Radmile Jelínkové,

ního prostředí přispěje částkou 4.777.786 
korun. V současné době jsme zahájili výběr 
projektanta, který nám dodá dokumentaci
pro stavební rozhodnutí a pro realizaci stav-
by. Pak přijde na řadu veřejná zakázka na 
zhotovitele stavby, a pokud vše půjde podle 
plánu, tak se tato investice může zahájit 
a realizovat v roce 2015. 

Jistě jste zaregistrovali zařízení s rozhla-
sovými reproduktory, které jsou umístěny 
na některých sloupech elektrického vedení. 
Jedná se o postupnou realizaci „Varovné-
ho protipovodňového systému pro obec 
Dobrou“, která je prováděna společností 
JD Rozhlasy s.r.o., Vigantice. Celá akce má 
hodnotu 3.181.591,- Kč a získali jsme na 
ni fi nanční dotaci ve výši 2.855.250,- Kč. 

Rozhlasy jsou součástí systému předpověd-
ní povodňové služby a hlášení povodňové 
služby, varovných a výstražných systémů 
ochrany před povodněmi. Samozřejmě je 
budeme moci využívat i pro ostatní obecně 
prospěšné účely. V průběhu měsíce června 
bude zařízení dokončeno a následně uvede-
no do provozu.

A na závěr jedno přání. Našim školákům 
již začínají vysněné letní prázdniny a do-
spělým se konečně přiblížila sezona dovo-
lených. Dovolte, abych všem popřál krásné 
a slunečné léto a mnoho hezkých prázdni-
nových zážitků.

Ing. Jiří Carbol, starosta obce
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DEN DĚTÍ 2014 – 31. květen 2014
Sobotní odpoledne posledního květno-

vého dne bylo ve znamení oslav svátku všech 
dětí. Počasí sice nebylo sváteční, přesto se 
v multifunkčním areálu sešly více než tři 
stovky dětí doprovázených rodiči či praro-
diči. 

Kulturní komise spolu se sportovní ko-
misí, členy skautského oddílu a mnohými 
dobrovolníky, kteří neváhali a přiložili ruku 
k dílu, připravila dětem vskutku rozma-
nitou zábavu. Vše se odehrávalo v duchu 
indiánském a brzy se po areálu procházely 
desítky pomalovaných rudých tváří. Někte-
ré děti přišly už téměř dokonale připravené, 
s čelenkami, s péry, těm jen malířky dokres-
lily barevné ornamenty na obličeje a bylo 
vše stoprocentní. Nutno zde však uznat, že 
nejvíce indiánsky působili indiánští vedoucí 
jednotlivých soutěžních disciplín. Nic nepo-
nechali náhodě a jejich oblečení bylo skuteč-
nou pastvou pro oči, mnozí z návštěvníků 
neodolali a chtěli se zvěčnit v jejich společ-
nosti. 

Děti procházely sítem stanovišť, na jed-
nom chytaly ryby, na dalším střílely z luku, 
opodál se pomocí kamenů dostávaly přes 
řeku. Stanoviště byla doplněna o bonuso-

vé atrakce – házení naplněných pytlíků na 
dřevěnou desku s dírou (cornhole) a házení 
talířem – frisbee – do košů (airgolf). Tyto 
dvě zcela nové disciplíny mnohé děti i jejich 
rodiče zaujaly, snad i tím, že si je mohli vy-
zkoušet vůbec poprvé. Malé děti se sklouzly 
po skluzavce kouzelného hradu, nebo si za-
jezdily na zvířátkách. Po absolvování všech 
stanovišť a splnění úkolů všem přišly k chuti 
opečené buřty. Adrenalin následně stoupal 
při tanci u totemu.

V 16 hodin se na tartanovém oválu 
uskutečnila spanilá jízda velocipedistů. Ti 
absolvovali na starých, ale krásných kolech 
dva okruhy. Dostalo se jim zaslouženého 
potlesku přítomných diváků a z jejich tvá-
ří bylo zřejmé, že neodmítnou pozvání ani 
v roce příštím, kdy by se měl uskutečnit už 
4. ročník Setkání moravských a slezských 
velocipedistů v Dobré. Zde se sluší podě-
kovat za pomoc s organizací setkání a pre-
zentaci na místě pánům Werneru Knabovi 
a Jirkovi Matýskovi. Velocipedisté ani letos 
neodjeli s prázdnou a kromě občerstvení byli 
na závěr obdarováni dřevěnými upomínko-
vými dárečky z dílny paní učitelky Jaroslavy 
Matyskiewiczové. 
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 Jarmile Kročkové, Lence Novákové, Květě 
Pantlíkové a Olze Kafonkové (uvádím jmé-
na bez titulů, snad mi dámy prominou…). 
O zvuk a světla po celou dobu programu 
se vzorně a zkušeně postarali páni učitelé 
Lukáš Kubiena a Jirka Nohel.

Oslava Dne matek náleží k nejnavštěvo-
vanější kulturním akcím v naší obci. Jsem 
přesvědčen, že k tomu velkou měrou po-

máhá zkušený tým lidiček z kulturní komi-
se. Vše pečlivě připraví, zajistí, zorganizují, 
pohostí, uklidí… zdá se to snadné, viďte? 
Takhle na papíře ano, ve skutečnosti se jed-
ná o hodiny příprav a práci pro potěchu nás 
ostatních na úkor jejich vlastního volna a ji-
ných činností. Děkujeme mnohokrát, dámy 
a pánové z kulturní komise.
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Po odjezdu velocipedistů se ozvaly are-
álem první tóny zumby. Byl to svátek dětí, 
a děti se do tance zapojily, možná se moh-
li dát do tance i ti starší, neboť zumba není 
v naší obci neznámým tancem a mnohé ženy 
se mu ve volném čase věnují. Díky za před-
tančení i za předvedený „útok“ na strážce 
totemu patří paní Janě Alžbětě Mikulíkové.

Aby byl čtenář plně informován, podě-
kování si zaslouží také členové Jezdeckého 
oddílu Dobrá. Spolu se svými „svěřenci“ 
zpestřili oslavu a koníčci byli v jednom kole.

Jen z doslechu vím, že závěr oslav dne 
dětí oživili judisté. A přestože jsem přítomen 
nebyl, z vyprávění vím – a zprostředkova-
ně uvádím – že jejich vystoupení bylo opět 
skvělé! 

S nastupujícím večerem utichl dětský 
smích i hudba v areálu – o její vysokou úro-

veň se po celou dobu oslav staral pan Jan 
Golík – a oslava Dne dětí skončila. Místy 
propršela, ale děti i rodiče bez ohledu na 
déšť setrvali v areálu a bavili se. Možná té 
vytrvalosti napomohlo i téma celého odpo-
ledne – Indiáni se deště nebojí, nejsou přece 
z cukru! 

Závěrem mi dovolte poděkovat čle-
nům kulturní a sportovní komise, skautům 
a dalším dobrovolníkům, v neposlední řadě 
také členům Sdružení dobrovolných hasičů 
Dobrá za poskytnutí občerstvení všem pří-
chozím, za jejich milou a vstřícnou snahu 
nasytit a napojit nejen děti, ale také jejich 
dospělý doprovod. Děkujeme.

Milan Stypka

Mohlo by vás zajímat
Aktuální informace o dění v naší obci

…v době čtení těchto řádků již bude 
v plném běhu rekonstrukce a výstavba 
chodníků v centru obce. Dodavatelská 
fi rma První Key-stav z Třince si v pondělí 
9. června 2014 převzala staveniště a zahájí 
práce podle stanoveného harmonogramu. 
Upozorňujeme všechny občany, zvláště pak 
děti, kterým zanedlouho začnou prázdniny, 
aby dbali osobní bezpečnosti zejména v úse-
cích, kde budou probíhat práce. Celá stavba 
by měla být ukončena a předána k užívání 
do konce října tohoto roku.

…byly ukončeny práce na odvodnění hned
na třech místech v obci. Postupně budou 
dané lokality upraveny do stavu plného a bez-
pečného užívání. Věříme, že tímto jsou odstra-

něny potíže se stojící, neodtékající vodou, 
které po dlouho dobu soužily tamější občany.

…možná jste zaregistrovali při svých 
procházkách obcí, že na vás pozdravně 
blikají některé sloupy veřejného osvětle-
ní. Není to nic neobvyklého, neboť jsou na 
nich umístěny (a „oživeny“) reproduktory 
„Varovného systému obce Dobrá“. Zbývá 
jen umístit hladinový snímač na řece Moráv-
ce, na budovu obecního úřadu pak anténní 
systém, počítačové centrum a vše náležitě 
propojit a vyzkoušet. Budeme se snažit – ve 
spolupráci s dodavatelskou fi rmou – pro-
vádět zkoušky celého varovného systému 
v časech, jež nebudou narušovat – až příliš – 
váš klid. Přesto se již nyní omlouváme.
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…jednání o možném prodloužení linky 
č. 3 z Frýdku-Místku do Dobré a Nošovic 
stále probíhají. Aktuálně je zpracováván 
projekt, který bude dán k připomínkování 
pracovníkům Krajského úřadu Moravsko-
slezského kraje a současnému dopravci. Po-
kud se jednání nezkomplikují, mohla by být 
očekávaná změna (prodloužení MHD) rea-
lizována spolu s platností nových jízdních 
řádů na podzim tohoto roku.

…připravuje se ofi ciální jednání s ve-
dením Policie České republiky (dále jen 
PČR), jehož obsah bude „kopírovat“ pro-
blémy obce a jejich řešení. Předmětem pra-
covního setkání bude snaha přimět policisty 
k měření rychlosti na hlavní silnici v období 
od pátku odpoledne do neděle včetně. Hlav-
ní silnice se stává místem rychlostních 

rekordů motorkářů. Míníme požádat PČR 
o důraznou kontrolu parkování vozidel pří-
mo na chodnících v centru obce. Chceme 
najít také způsob, kterak zamezit rychlé 
jízdě v ranních hodinách na místní komuni-
kaci od budovy VÚHŽ do centra obce. Ne-
jsou zde uvedeny zdaleka všechny problémy 
z oblasti bezpečnosti, které mohou znepří-
jemňovat život v obci. O závěrech jednání 
budete informováni v příštím vydání Dober-
ských listů.

…na základě podnětů z řad občanů při-
praví vedení obce Obecně závaznou vyhláš-
ku zakazující podomní prodej. I přesto si 
dovoluji upozornit na tento nešvar a všech-
ny občany varovat před tímto způsobem 
prodeje! 

Upozornění pro všechny majitelé psů
Žádáme všechny majitele psů, aby dbali na zajištění svých miláčků, pokud nejsou sami 

přítomni. Tito mají tendenci utíkat a svým chováním mohou znepříjemnit život ostatním 
občanům. Navíc takovému pejskovi hrozí odchyt a následné umístění do útulku. Úkony 
vyplývající z této výše uvedené činnosti jsou dosti nákladné a majitel psa jej musí uhradit. 
Proto dejte pozor a zajistěte svou zahradu tak, aby pes nemohl utéct.

Obec umístila na své webové stránky – konkrétně hned na tu první v dolní části – místo 
pro fotografi e psů, které buď jejich majitel postrádá nebo jsou umístěni v útulku, kde čekají 
na někoho, kdo se o ně postará a bude je mít rád. Budete to právě vy? 

Milan Stypka

UPOZORNĚNÍ OBČANŮM
Poplatek za odpady – sazba poplatku pro fyzickou osobu činí 440 Kč.
                Děti do 15 let včetně – ve výši 50 % sazby.
                Občané od 80 let věku včetně – ve výši 50 % sazby.
                                
Platbu možno provést hotově do pokladny OÚ Dobrá, dveře č. 17
nebo převodem na účet číslo: 168 197 5309/0800,  VS: 1341 + čp.                                                                     

Poplatek uhraďte v průběhu června do konce srpna 2014.
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Zajištění sběru biologicky
rozložitelných odpadů

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

Přistavení kontejneru:  20. 6.,  4. 7.,  18. 7.,  1. 8.,  15. 8.,  29. 8.,  12. 9.,  26. 9.,  
10. 10.,  24. 10.,  7. 11.
 Odvoz kontejneru:  23. 6.,  7. 7.,  21. 7.,  4. 8.,  18. 8.,  1. 9.,  15. 9.,  30. 9.,  13. 10.,  
27. 10.,  10. 11.

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 uve-
dených pokynů. V případě, že bude biologicky rozložitelný odpad znečištěn nežádoucími 
odpady, např. objemnými, nebezpečnými apod., nebude Frýdecká skládka, a. s. schopna 
tento odpad využít, ale bude jej nutno uložit na skládce.

Jsme rádi, že jste si již v minulém roce zvykli na možnost využití kontejneru na BRO, 
který je umísťován za obecní úřad. Dle sdělení pracovníků Frýdecké skládky, a. s. se akce 
zdařily a proto v ní budeme pokračovat i nadále . 

Termíny přistavení kontejnerů na BRO budou průběžně zveřejňovány v dalších vydá-
ních Doberských listů.

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

Právní poradna
pro občany obce Dobrá, bude i v roce 2014 probíhat vždy první středu v měsíci, tj. 2. 7. 2014,
6. 8. 2014, 3. 9. 2014 od 16 hodin, v budově Obecního úřadu Dobrá, 2. poschodí, zasedací 
místnost č. 21 – bývalé foto. Poradna je pro občany obce Dobrá zdarma.

Termíny uzávěrek pro zaslání příspěvků
do Doberských listů na rok 2014

7. 7., 11. 8., 8. 9., 13. 10., 10. 11., 8. 12. 2014 – vždy do 12.00 hodin.
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OPRAVA údaje zveřejněného v kalendáři obce na rok 2014
Opravujeme chybný údaj o otevírací době České pošty s.p., pobočky v Dobré, a tímto se 
omlouváme za zveřejnění nesprávného údaje.

Otevírací doba:  pondělí – pátek  8.00 – 11.00    13.00 – 17.00 hodin
                                sobota                   zavřeno

Naši pejsci v útulku
Odchyceni pejsci na území obce Dobrá, kteří jsou umístěni v útulku v Sedlištích.

Pokud se Vám některý pejsek zalíbí a padne Vám „jak se říká – do oka“,
kontaktujte prosím útulek osobně (Sedliště č. p. 114), nebo na telefonním čísle 777 103 234.

Pohlaví – pes
Rasa – kříženec Labradora

Pohlaví – pes 
Rasa – Kokršpaněl
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Ministerstvo životního prostředí,
odbor výkonu státní správy IX, pracoviště Čs. legií 5, 702 00 Ostrava

Ministerstvo ŽP, odbor výkonu státní správy IX, jako věcně a místně příslušný úřad po-
dle § 21 písm. c) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně 
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), v souladu 
s § 8 odst. 6 zákona zasílá doplnění dokumentace a současně v souladu s § 9 odst. 7 zákona 
i posudek k záměru „navýšení výrobní kapacity ve společnosti Hyundai Motor Manufacturing
Czech s.r.o.“ (kraj: Moravskoslezský, obec: Nošovice, Nižní Lhoty, k. ú. Nošovice, Nižní
Lhoty), jehož zpracování ministerstvo smluvně zajistilo podle § 9 odst. 1 zákona. Doplnění 
dokumentace bylo, jako jeden z výchozích podkladů, předáno zpracovatelce posudku, která 
jej následně v tomto posudku zohlednila.

Záměr naplňuje dikci bodu 4.4 (Povrchová úprava kovů nebo plastů včetně lakoven, 
s kapacitou nad 500 tis. m2/rok celkové plochy úprav) kategorie I přílohy č. 1 k zákonu jako 
změna záměru podle § 4 odst. 1 písm. a) zákona.

Současně záměr naplňuje dikci bodu 4.3 (Strojírenská nebo elektrotechnická výroba 
s výrobní plochou nad 10 000 m2 – výroba opravy motorových vozidel, drážních vozidel, 
cisteren, lodí, letadel, testovací lavice motorů, turbín nebo reaktorů, stálé tratě pro závodění 
a testování motorových vozidel, výroba železničních zařízení, tváření výbuchem) kategorie 
II přílohy č. 1 k zákonu.

Úplné znění doplnění dokumentace a posudku je připraveno k nahlédnutí na Obecním 
úřadě v Dobré do 16. 6. 2014, vždy v úřední dny, což je pondělí a středa od 8 – 12 a 12.30 
do 17 hodin.

Každý může zaslat své písemné vyjádření k doplnění dokumentace a k posudku do 30 
dnů ode dne zveřejnění informace o doplnění dokumentace a o posudku na úřední desce 
Moravskoslezského kraje.

1. ročník „Plážového nohejbalu“ (footvolley)
 Sobota 28. června 2014 od 9 hodin rest. „Zanzibar“

12. ročník „Nohejbalového turnaje“
 Sobota 19. července 2014 od 9 hodin Sport Relax Club  

8. ročník „Plážového fotbálku“
 Sobota 9. srpna 2014  od 9 hodin rest. „Zanzibar“

Organizační záležitosti těchto sportovní akcí byly avizovány v Doberských listech 05/2014. 
Další informace budou postupně uváděny na plakátech a na adrese www.dobra.cz
Více informací u pořadatele všech tří akcí – pana René Křižáka – 723 806 364.

SPORTOVNÍ POZVÁNKA
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Plán činnosti klubu seniorů na 3. čtvrtletí 2014

Poděkování

středa 30. 7. Visalaje - Morávka odjezd Dobrá - střed v 9:23 Morávkou do Raškovic,
 přestup na Visalaje v 10:15.

středa 13. 8. sraz na nádraží ČD v 8:00 odjezd do Frýdku přestup na autobus Hukvaldy,
 vláčkem do Kozlovic

středa 17. 9. zájezd Wesselský mlýn 

středa 24. 9. opékání klobás v Kačabaru v 15:00 hod.

V měsíci červenci a srpnu bude klubovna k dispozici po domluvě účastníků a zajištění klíčů. 
3. a 10. září bude klubovna otevřena od 15:00 hodin.

Chci tímto poděkovat souboru PAPRSEK z naší mateřské školky pod vedením paní učitelky 
Bc. Marie Adamusové a  Mgr. Ludmily Sikorové za hezké vystoupení v klubu seniorů u příle-
žitosti oslav Dne matek, který proběhl v naší klubovně. Členové souboru měli slušivé úbory, 
snahu o co nejlepší přednes, zkrátka byl to velmi pěkný zážitek. Přejeme jim další krásná 
vystoupení a hlavně vydržet. 

Čeněk Juřica, předseda

Sportovní den pro seniory
Dne 7. května uspořádal Krajský svaz 

seniorů sportovní den pro seniory v těchto  
disciplínách: dráhové kuželky, ruské kuželky 
a petanque. Zastoupení měl i Klub seniorů 
v Dobré, a to v ruských kuželkách a petanque.

Klub seniorů z Dobré reprezentovali 
tito zástupci: Věra Čížková, Jana Zmudová, 
Drahomíra Gryžboňvá, Miloslav Pindora 
a  Čeněk Juřica.

Ruské kuželky se hrály jen v jednotliv-
cích a zástupci našeho klubu nenavázali na 
loňské úspěchy a skončili jsme bez medaile. 
Neúspěch v ruských kuželkách nás povzbu-
dil a dodal elán do hry v petanque. Zodpo-
vědný přístup nás posunul do fi nálových 
bojů v soutěži družstev i jednotlivců. V druž-

stvech jsme ve fi nále podlehli Klubu veterá-
nů policie a obsadili 2. místo ve složení: Jana 
Zmudová, Miloslav Pindora a Čeněk Juřica. 
V soutěži jednotlivců to dotáhl Čeněk Juřica 
až k vítězství. 
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Klub seniorů při smažení vaječiny
Konec měsíce května byl klimaticky 

velmi nestálý, deštivý a chladný. Proto měli 
členové Klubu seniorů obavy jak bude ve 
středu 4. června, kdy bylo naplánováno tra-
diční smažení vaječiny v Kačabaru. Ale po-
časí se umoudřilo a v uvedenou středu ráno 
již nepršelo a v poledne již vysvitlo sluníčko, 
které začalo nabírat na síle, a to byl pokyn 
pro seniory k zabalení několika vajec, trochu 
pažitky a dobré nálady a vydat se směrem 
Kačabar. Nejprve přijel pan Toník Kotásek 

s vozíkem dřeva a rozdělal oheň pod plot-
nou. Mezitím se již kájela slanina a při-
pravovala vajíčka. A to již nastoupila paní 
Anička Nitrová, která byla hlavní kuchařkou 

a  vydávala pokyny kdo co má dělat a jak.
Po 45 minutách byla 1. porce vaječiny ho-
tova. Tento proces se opakoval celkem tři-
krát a bylo použito celkem 256 kusů vajec. 
Vaječina byla podle vyjádření všech 61 
účastníků opravdu dobrá. Akce se zúčast-
nili zástupci obecního úřadu pan starosta 
Ing. Jiří Carbol a pan místostarosta Mgr. 
Milan Stypka, kterým vaječina taky chutna-
la a vyslovili pochvalu.  Pozdravili přítom-
né, zodpověděli drobné dotazy a vydali se na 
zasedání rady. A tak nezbývá než se těšit na 
příští rok, abychom se sešli znovu všichni 
a zdraví. 

Čeněk Juřica, předseda

Po skončení soutěží proběhlo vyhláše- 
ní výsledků a vydali jsme se k domovům 
s myšlenkou, že pokud nám zdraví příští rok 
dovolí, zúčastníme se opět.            

Čeněk Juřica, předseda
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Zahrádkáři v Dobré letos oslavují
60 let od svého založení

Sadařství a ovocnářství má v Dobré 
dlouholetou tradici, delší než samotná orga-
nizace, ovocné stromy, keře a květiny patřily 
odedávna do zahrad selských gruntů a cha-
lupnických usedlostí.

V Dobré se již v roce 1910 konala vel-
kolepá Krajinská výstava se širokým zamě-
řením na hospodářství. Nedílnou součástí 
výstavy byla přehlídka ovoce a výpěstků 
z Dobré i širokého okolí.

Naše základní organizace Českého za-
hrádkářského svazu vznikla 11. dubna 
1954. První akci byla přednáška o ochraně 
ovocných stromů a po jejím ukončení se do 
organizace přihlásilo 17 členů. V čele orga-
nizace zahrádkářů stal úctyhodných 28 let 
pan Alois Mališ.

Zahrádkáři pořádali odborné přednášky, 
na kterých si předávali své zkušenosti. Pořá-
dali zájezdy do různých zahrad a na výstavy. 
Vyřizovali objednávky na průmyslová hno-
jiva, sadby ovocných stromků pro své členy 
i ostatní občany. Zahrádkářské výstavy se 
nepořádaly pravidelně, první se uskutečnila 
až v roce 1957. 

V dalších letech rostl zájem o zahrádka-
ření, což vedlo k dalším aktivitám. V roce 
1982 byla založena zahrádkářská osada 
u železniční trati v Dobré. Obec zajistila 
pozemek, který byl rozdělen na 12 parcel. 
O čtyři roky později byla zahrádkářská 
osada plně v provozu. Zájemci si na těchto 
pozemcích postavili 12 stejných zděných 
chatek.

V té době se zahrádkářský svaz rozrůs-
tal. V roce 1986 měla organizace nejvíce 
členů za celou dobu působení a to 111. 

Postupně se zájem snižoval a členů ubýva-
lo až na 30 členů v roce 2009. V současné 
době je předsedou Českého zahrádkářského 
svazu v Dobré pan Čestmír Jež. Zájem o za-
hrádkářskou činnost roste a základní orga-
nizace v letošním roce registruje 39 členů. 

Hezkou tradici již máme v pořádání vý-
stav našich výpěstků. Výstavy se od roku 
1993 až do současnosti pořádají každým 
rokem. V posledních letech pořádáme vý-
stavy v prostorách multifunkčního sálu 
Základní školy v Dobré. Od roku 2007 pro-
bíhají na výstavách soutěže o největší nebo 
nejhezčí jablko. Výstavy obohacují svými 
produkty také včelaři. Svými výrobky, vý-
pěstky a výzdobou se do výstav zapojují žáci 
mateřské a základní školy a místní skauti.

Naše organizace se rovněž každoročně 
podílí na pořádání krajské výstavy v Ostravě
a celostátní výstavě v Olomouci. Za což 
jsme obdrželi řadu ocenění.

Zahrádkářská organizace pořádá rov-
něž zájezdy pro své členy a občany Dobré. 
Zájezdy umožní podívat se, jak se daří za-
hrádkářům jinde a také možnost nákupu 
sortimentu pro zahrádky. Zajeli jsme ně-
kolikrát do Olomouce na výstavu Horti-
komplex a jarní Flóru, taktéž na Slavnosti 
česneku v Buchlovicích na Moravě spoje-
nou s návštěvou zámku. Opakovaně jsme 
navštívili zahrady v blízkém Polsku. Tamní 
zahrádkáři, jsou známí vysokou úrovní pěs-
tování květin, stromků a ostatního sadbové-
ho materiálu. 

Pro členy a širokou veřejnost organizu-
jeme přednášky se zaměřením na pěstová-
ní a ochranu rostlin, řez ovocných stromů, 



pěstování sloupových tvarů jabloní, degus-
tace ovoce, a podobně.

Při těchto činnostech spolupracujeme 
s řadou organizací ČZS v okolních obcích. 
U příležitosti výročních schůzí ČZS nabízí-
me členům nejen rady a návody k pěstitelské 
činnosti, ale také hnojiva a ochranné pro-
středky proti škůdcům a podobně. 

Organizace Českého zahrádkářského 
svazu v Dobré informuje o svých aktivitách 

- přednáškách a výstavách na stránkách Do-
berských listů a tímto způsobem také všech-
ny občany zveme k návštěvám.

Našim cílem je vzbudit zájem o zahrád-
kaření mezi občany v Dobré a získat pro 
tuto krásnou činnost i mladou generaci.

Zpracoval: člen výboru Karel Pastor
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Zahrádkáři informují

Myslivecké smažení vaječiny

Členové naší základní organizace se 
letos rozhodli, že poznají naše severní sou-
sedy z jiné stránky. Proto se uskutečnil zá-
jezd do solného dolu Velička a pak navštívili 
okrasnou školku u p. SZEWCIK.

Myslivecký spolek „Vrchy“, Dobrá-
Pazderná s úspěchem pokračuje ve své čin-
nosti. Je tu kolektiv, převážně starších my-
slivců, kteří mají k sobě blízko a nanejvýš 
přátelským způsobem rozvíjejí svoje vztahy. 
V duchu našich tradic, mimo hlavní poslání, 
což je ochrana zvěře a přírody si stačí udělat 
čas i na kulturní vyžití s dobrou náladou.

Na této zahradě mohli účastníci načer-
pat inspiraci jak si zkrášlit před zahrádku 
a nakoupit krásný sadbový materiál a pří-
pravky do zahrady.

Předseda zahrádkářů Čestmír Jež

Jako tradičně se opětovně dne 10. 5. 
2014 vydařilo společné smažení vaječiny, 
které proběhlo v areálu myslivecké chaty. 
Nezaskočily nás ani rozmary přírody, kdy 
hlavní část se musela uskutečnit pod kuli-
sou střechy. Tato a další podobné akce svým 
způsobem napomáhají i ke stmelení kolekti-
vu. Velmi výrazně se projevuje sounáležitost 
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Galerie nejlepších
 Myslivost, láska k přírodě, laskavost 

a přátelství lze přirovnat k člověku, který 
podstatnou část svého života podřídil těm-
to idejím. Tímto člověkem je bezesporu 
člen Mysliveckého spolku „Vrchy“ Dobrá-
Pazderná pan Jan Matera. Jmenovaný 
u příležitosti svých sedmdesátin převzal dne 
31. 5. 2014, při slavnostním zahájení okresní 
přehlídky loveckých trofejí v obci Hukvaldy 
z rukou předsedy kulturní komise Okresní-

ho mysliveckého spolku ve Frýdku-Místku 
Bc. Huberta Rodka, „Věrnostní medaili“ 
Českomoravské myslivecké jednoty.

Toto vysoké spolkové vyznamenání je 
zaslouženým oceněním za jeho dlouholetou 
a poctivou práci pro přírodu a myslivost. 
Mezi prvními gratulanty byla jednatelka 
OMS ve Frýdku-Místku paní Hana Biolková,
náš předseda Václav Vaněk, hospodář Karel 
Klimek a jednatel Ing. Dan Hendrych. 

k myslivecké etice se smyslem pro přátelství 
a vzájemné pochopení, bez ohledu na věko-
vé rozdíly.

Usmažená vajíčka, napečené tvarohové 
a švestkové koláče a další ingredience roz-
proudily velmi dobrou zábavu, která trvala 
celé odpoledne, až do večerních hodin. 

S přibývajícím časem pamětníci za-
vzpomínali na počátky našeho spolku 
a na ty, kteří již mezi námi nejsou. Hod-
notila se také celková činnost, kterou za 
sebou máme. Závěrem došlo i na lido-
vou notečku, která určitě dále utužila 
výborné vztahy mezi myslivci, o čemž se 
bude jistě dlouho vyprávět. Dokládají to 
i přiložené fotografi e.

Za MS „Vrchy“ Dobrá Pazderná: Výbor



Kulečníkový turnaj Na špici 2014
Dne 12. 4. 2014 proběhl již 20. ročník kulečníkového turnaje v restauraci Na špici, který 

překvapil mnoho změnami. Jednou z těchto změn bylo zahájení již v 9 hodin dopoledne. 
Turnaj byl poprvé jednodenní a zúčastnily se jej také ženy. Tento turnaj byl velice časově 
náročný, protože hráči museli vydržet v místní restauraci až do podvečerních hodin, kdy 
proběhlo fi nále mužů i žen. Podle vyjádření zúčastněných byl tento turnaj hodnocen velmi 
kladně, a proto se budeme snažit jej zopakovat i v příštím roce. 

Jmenovaný v našem spolku velmi odpo-
vědně vykonává funkci místopředsedy, kte-
rý svým osobitým přístupem umí být vůdčí 
osobností s řadou praktických nápadů. Není 
pro něj těžké přijmout i názor většiny. Je ne-
přebernou studnicí znalosti a technických  
dovedností, které dokáže umně využit ku 
prospěchu celého kolektivu. Kolegové mys-

livci si velmi cení, že mají takového člověka 
ve svých řadách. 

Milý Jene přijmi i touto cestou upřímnou 
gratulaci od celého kolektivu myslivců s přá-
ním hodně zdraví a mnoha dalších loveckých 
zážitků.

Za myslivce: Výbor MS
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Tímto bych chtěl poděkovat sponzorům za sponzorské dary: JR obuv: Růžičková Jana, 
TWP: Růžička Marek, Palírna Dobrá: Březina Ladislav, Automoto: Nondek-Mlčák, Auto-
servis: Janulek Ivo, Pekařství: Vaněk Libor, Řeznictví a uzenářství: Carbol, CK FOLTOUR, 
Potraviny manželů Romanidisových. Největší dík však patří panu Floriánu Carbolovi 
z restaurace Na špici, který nám poskytl prostory včetně občerstvení. Další dík patří paní 
kuchařce Miluši Šrubařové, která nám uvařila na oběd vynikající guláš.

Za sportovní  komisi:
Eduard Mališ

Kategorie žen:

1. Mandysová Daniela
2. Mališová Renáta
3. Migdalová Libuše
4. Kramná Bronislava

Kategorie mužů:

1. Mandys Ivo
2. Mališ Eduard
3. Piskoř Tomáš

Karpatské toky - proč jsou beskydské 
řeky se štěrky vzácné?

Ještě dnes najdeme v povodí Morávky 
úseky, kde má řeka velmi přírodní cha-
rakter a není člověkem upravena. Po-
dobně je tomu také v oblastech, kterými 
protékají další beskydské řeky - Ostravice 
a Olše. Tyto tzv. karpatské toky jsou 
v rámci České republiky jedinečným pří-
rodním bohatstvím.

Původní horské a podhorské toky byly 
velmi dynamické a „živé“. Přesouvaly vel-
ké množství materiálu, převážně štěrku, 
a vytvářely náplavy a lavice. Štěrkové nápla-
vy vznikaly a zanikaly, a i přesto byly toky 
v souladu s okolní krajinou. Pokud se na 
toku nachází příčná překážka – například 
jez či stupeň, dochází k narušení režimu 
přesouvání štěrků a dalších částic v toku. 
V konečném důsledku dochází ke zvýšené-
mu zahlubování koryt řek. 

Koryta karpatských řek s říčními ná-
plavy obývají rostliny, kterým to, že se řeka 
mění, plně vyhovuje. Rostlinám na štěrko-

vých náplavech a lavicích nevadí přeplavo-
vání vodou, naopak na vyprahlých, nově 
vzniklých štěrkových náplavech nemusí 
jejich semenáčky příliš soutěžit o světlo a 
živiny s jinými rostlinami.

Zřejmě nejvzácnější rostlinou je kriticky 
ohrožený keř židoviník německý, který je 
v současnosti znám jen z povodí Morávky. 
Další rostlinou je parazitická záraza devět-
silová, rostoucí skrytě v porostech devětsi-
lů, na kterých je přímo závislá. Zajímavý je 
jedovatý oměj tuhý moravský s nápadnými 
fi alovými květy. Tento druh oměje roste 
pouze na východě České republiky, v přileh-
lé oblasti Polska a Slovenska. Jinde na světě 
ho nenajdeme – říkáme, že je karpatským 
endemitem. 

V současné době chybí o uvedených rost-
linách, vázaných na štěrkové náplavy bližší 
poznatky. Z tohoto důvodu probíhá podrob-
né mapování jejich výskytu a příprava pod-
kladů k ochraně. Zároveň se odborníci snaží 
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lépe porozumět dynamice beskydských řek. 
Hledají příčiny jejich zhoršujícího se stavu 
(zahlubování koryt a zarůstání invazními 
druhy), vyhodnocují vliv změn využití kra-
jiny na karpatské toky a zkouší navrhnout 
vhodnější opatření do budoucna.

Pokud se podaří zajistit ochranu vzác-
ných druhů rostlin, bude možné chránit 
i štěrkové lavice, ohrožený fenomén kar-
patských toků, a také další druhy rostlin 
a živočichů na ně vázané. Toky, které se blíží 
přirozenému stavu, přispívají k zadržování 

vody v krajině, zpomalují její odtok v době 
sucha a při povodních zpomalují nástup po-
vodňové vlny. V neposlední řadě poskytují 
příjemné prostředí pro procházky a kou-
pání. 

Mgr. Renata Vojkovská,
ČSOP Salamandr

Projekt „Program péče o ohrožené dru-
hy rostlin karpatských toků“ je realizován 
v Programu švýcarsko – české spolupráce. 
(Více na www.salamandr.info/projekty)

Základní škola Dobrá informuje…

Děti 50. let
Je tomu nedávno, co školu v Dobré opět 

navštívila historie. Tentokrát na téma 50. let 
a komunismu. Mnoho lidí dnes zapomíná, 
jaké to bylo žít v době, kdy na všechno byly 
fronty a děti se těšily z každého exotického 
ovoce pod stromečkem, a nejen to. Lidé ne-
mohli svobodně vyjádřit svůj názor, odpůr-
cům režimu byl zabaven veškerý majetek 
a navíc museli zadarmo otročit v pracovních 
táborech. Samozřejmě ti bohatší to možná 
ani nepoznali, jelikož si dokázali všechno 
obstarat za nějaký úplatek, či patřili mezi 
velevážené osobnosti propagující tuto ne-
spravedlnost.

A kdopak nás to vlastně přijel informo-
vat o pravé tváři tohoto režimu? Jeho dce-
ra Eva Langrová. Eva se narodila jako je-
dináček v roce 1944 v Prostějově. Její otec 
i matka byli poštovní úředníci. Dětství měla 
pěkné, dalo by se říct, až na pár větších zá-
drhelů, jako třeba zatknutí tatínka pouze za 

působení v České straně národně sociální. 
Jak sama paní Eva říká, pouze na 22 let jej 

odsoudili k práci v uranových dolech. Její 
maminka to nemohla unést. Umřela, když 
měla Eva 4 roky. Otec jí psával dopisy, ale 
komunikace to slavná zrovna nebyla. Po-

Paní Eva Langrová zaujala deváťáky svým vyprávěním 
o zločinech komunismu.
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Nevšední koncertní zážitek
V pátek 16. května prožili naši žáci sku-

tečně světové hudební dopoledne. Ve spolu-
práci s Charitou Frýdek-Místek se podařilo 
uskutečnit koncert světoznámého klasické-
ho kytaristy a skladatele Štěpána Raka, kte-
rý vystoupil společně se svým synem Janem 
Matějem Rakem. Kromě žáků 5. a 6. roční-
ků naší školy se koncertu zúčastnili i žáci 
4. a 5. tříd spádových škol v Nošovicích 
a Dobraticích. 

Na úvod zahrály jako předskokanky 
naše dvě žákyně Klára Březinová a Barbora
Pastrňáková na fl étnu a klavír. Poté už 
hrábl do strun pan profesor Rak a hned prv-
ní starodávná španělská skladba navodila tu 
správnou atmosféru. V širokém repertoáru 
otce a syna diváky zaujalo zpracování díla Ja-
roslava Ježka, jehož osobností se zabývá Jan 
Matěj Rak. Ježkovu skladbu Bugatti-step 
hraje mladší Rak jako jediný koncertní umě-
lec vážné hudby na světě. Oba vystupující
uváděli každou skladbu do spojitosti s ně-
jakou historkou, čímž si děti velmi získali. 

Koncert měl jedinečnou komorní atmo-
sféru umocněnou někdy až akrobatickými 

stupně se odcizovali, až si nakonec neměli 
co říct. Paní Eva nám tento příběh sice po-
vídala s troškou úsměvů, ale myslím, že leh-
ké to neměla. Nedokážu si představit, jaké 
by to bylo, kdybych měla všechno, co mám 
ráda, ztratit. Ke konci nám řekla, že je ráda, 
protože se nyní může radovat z každé malič-
kosti. Pokaždé, když uvidí uniformu policis-
ty, se jí mnoho vzpomínek vrátí.

Udivuje mne, kolik lidí se dnes vrací ke 
komunismu a hlásá stejnou ideologii. Větši-
nou jde o starší, což mě udivuje o to více. Jak 

kytarovými výkony obou mistrů, jejichž vir-
tuozita budila v dětech úžas. Jsme nesmírně 
rádi, že se naši žáci mohli setkat s uměním 

takové úrovně. Poděkování patří především 
panu Jiřímu Cachnínovi z Charity Frýdek-
Místek, jehož zásluhou koncert proběhl. 

Mgr. Radka Otipková, ředitelka školy

můžou podporovat krizi, korupci a tresty 
nevinných lidí ti, kteří to sami zažili? V kaž-
dé době můžeme najít klady i zápory, nikdy 
vše nebude úplně dokonalé, jak si o tom sní-
me, ale nikdy nic nezískáme nespravedlivou 
cestou, tedy cestou bez námahy. A pokud 
ano, pak z toho nebudeme šťastní, jelikož 
budeme vědět, že se nejedná o naši práci, 
a tudíž si takovýto výsledek nezasloužíme. 

Klára Březinová, 9. B

Vystoupení Štěpána Raka a jeho syna 
Jana Matěje Raka bylo pro všechny zúčastněné 
úžasným hudebním zážitkem.
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Na skok do Vietnamu

Dvě květnová vystoupení

Česká společnost se stále – i přes pád 
železné opony – potýká s obrovskými před-
sudky týkající se minorit. Téměř každý Čech 
určitě navštívil vietnamský obchůdek či čín-
skou restauraci. Ví, kde jsou levnější boty 
nebo levnější jídlo. Ale vůbec se nezajímáme 
o lidi, kteří nám toto zboží prodávají.  

Na škole ZŠ Dobrá proběhl celotýdenní 
projekt o Vietnamu. V jednotlivých třídách 
na 2. stupni se žáci prostřednictvím zajíma-
vé prezentace dověděli téměř vše o životě 
Vietnamců, o válkách, které tam probíhaly, 
o chudobě, která vyhnala Vietnamce k nám 
– do České republiky. Celou hodinu vedla 
Terezie Phamová, žákyně 9. ročníku, která 
je sama česko-vietnamského původu. Byla 
velice otevřená a schopná odpovědět na ja-
koukoliv otázku. Žáci se naučili pár slovíček 
vietnamsky, zkusili si vzít bonbón pomo-
cí hůlek, dověděli se spoustu věcí o životě 

a tradicích vietnamské kultury. Věřím, že 
tento projekt byl malým krůčkem k odstra-
nění bariér mezi Vietnamci a Čechy. Děkuji 
Terezce, že překonala zábrany a ukázala 
svým spolužákům krásu uctivého asijského 
myšlení.

Mgr. Andrea Hovjacká

Měsíc květen se nesl v duchu dětských 
představení. Nejprve 11. května vystoupili 
žáci naší školy s bohatým kulturním progra-
mem před svými maminkami, babičkami 
a tetami v rámci oslav Dne matek. 30. května

Oslava Dne matek se brzy proměnila v opravdovou show 
o zločinech komunismu.

Děti dětem – od srdce k srdci.
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Pohár Rozhlasu 2014

Jarní sběr

7. května se konal již 45. ročník atletic-
kých závodů pod názvem Pohár Rozhlasu 
na stadionu TJ Slezan ve Frýdku-Místku. 
Naši školu reprezentovaly celkem 3 druž-
stva – mladší žákyně, starší žákyně a star-
ší žáci. Naše týmy byly oslabeny o klíčové 
závodníky z důvodu nemocí nebo účasti na 
jiných soutěžích pořádaných školou. 

V konečném účtování se nakonec žád-
nému družstvu ZŠ Dobrá nepodařilo získat 
medailové umístění, nicméně jsme dosáhli 
vynikajících individuálních umístění. Mezi 
staršími žákyněmi vybojovala Kristýna 
Škanderová druhé místo ve skoku dalekém 
výkonem 429 cm a Monika Čaganová rov-
něž stříbrnou pozici ve vrhu koulí výkonem 
8.81 m. Mezi staršími žáky doslova zazá-
řil Jan Tesarčík, který v běhu na 1 500 m 
časem 4:20 pokořil školní rekord a zapsal 
se i do letošních republikových tabulek 
zlatým písmem. Vojtěch Turoň v běhu na 

V termínu od 5. 5. do 16. 5. proběhl na naší škole jarní sběr starého papíru. Nejlepší sbě-
račkou se stala Karolína Niklová z 5. B, dokázala přinést neuvěřitelných 854 kg starého papíru. 

V souboji jednotlivých tříd se na 1. stupni nejlépe předvedla třída 5. B, jejíž žáci nasbírali 
úctyhodných 2 650 kg papíru, na druhém a třetím místě skončily obě druhé třídy (2. A – 2 096
kg, 2. B – 1378 kg). Palmu vítězství na 2. stupni si odnesla třída 6. C s 1 150 nasbíranými 
kilogramy starého papíru, 2. místo obsadila 7. A (895 kg), na 3. místě skončila 6. A (750 kg).

Blahopřejeme vítězům a děkujeme všem, kteří tuto akci podpořili.
Hana Velčovská

60 m vybojoval 2. místo výborným časem 
7.76 s. 

Všem zúčastněným děkuji za vzornou 
reprezentaci naší školy, která je významným 
„dodavatelem“ sportovních talentů do atle-
tického oddílu TJ Slezan Frýdek-Místek.

Mgr. Jiří Šmahlík

si pak připravili vystoupení pod názvem Děti 
dětem pro žáky mateřské školy a 1. stup-
ně, aby společně s nimi oslavili Den dětí.

Mezi vystupujícími byli žáci mateřské 
školy, žáci 1. stupně, členové uměleckých 
zájmových kroužků 1. stupně a dramatické-
ho kroužku 2. stupně. Jejich písňové, taneč-

ní i herecké výkony diváky mnohdy doslova 
nadchly a všichni účinkující byli odměněni 
zaslouženým potleskem. Už teď se můžeme 
všichni těšit, jaký zážitek nám děti připraví 
příští rok.

Mgr. Olga Kafonková

Naši atleti na stadionu TJ Slezan bojovali
v rámci Poháru Rozhlasu.
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Jarní turnaj ve stolním tenise

Matematika na ZŠ Dobrá

23. května se konal 1. ročník Jarního tur-
naje ve stolním tenise kategorie 8. – 9. roč-
ník. Turnaje se zúčastnilo celkem 16 hráčů 

I na naší škole rozvíjíme a podporujeme 
matematické nadání žáků. Kromě běžné 
povinné výuky se naši žáci účastní různých 
soutěží. Pro žáky 6. ročníku jsme navíc zor-
ganizovali projektový den. Že toho nebylo 
málo, posuďte sami.

 Zlatá cihla
V prosinci 2013 se uskutečnil druhý roč-

ník matematické soutěže Zlatá cihla, která 
proběhla na Gymnáziu a SOŠ ve Frýdku-
-Místku. Na tři stovky matematických nad-
šenců zde hodinu zápolilo s dvaceti příkla-
dy. O umístění rozhodoval kromě správně 
vyřešených příkladů i čas! Z dvanácti žáků 
ZŠ Dobrá se úspěšným řešitelem v  kate-
gorii mladších žáků stal Jakub Sklář z 6. C 
a v kategorii starších žáků Kristýna Hrabco-
vá z 9. A, Matěj Hanke z 9. B a Klára Březi-
nová z 9. B.

a hráček. Bylo odehráno 33 zápasů. Hrálo 
se na 3 vítězné sety. Nejlepším hráčem stol-
ního tenisu naší školy se stal  Tomáš Piskoř 
z 9. A, druhé místo obsadil Ondřej Fojtík 
rovněž z 9. A a třetí skončil Marek Špok 
z 9. B.

Mezi dívkami byla nejlepší stolní tenis-
kou Kamila Žvaková z 9. A, na druhém 
místě skončila Monika Čaganová z 9. B a ze 
třetího místa se raduje Kristýna Hrabcová 
z 9. A. Děkuji Klubu rodičů za štědrý spon-
zorský dar a budu se těšit společně se žáky 
na 2. ročník jarního turnaje ve stolním teni-
se, který se bude konat opět za rok. 

Mgr. Jiří Šmahlík

Matematický klokan
Dne 21. března 2014 se naši žáci opě-

tovně zapojili do mezinárodní soutěže Ma-
tematický klokan, které se dnes účastní 
téměř tři miliony soutěžících ze 30 zemí 
našeho kontinentu. Pořadatelem Klokana 
v ČR je Jednota českých matematiků a fy-
ziků ve spolupráci s Katedrou matematiky 
PdF UP a Katedrou algebry a geometrie PřF 
UP v Olomouci. 

Na naší škole se soutěže zúčastnili 
všichni žáci 3. - 5. ročníku a vybraní žáci 
6. - 9. ročníku. Nejlepším řešitelem naší 
školy v kategorii CVRČEK (3. třídy) byla 
Adéla Svobodová z 3. A s 69 body (z maxi-
málního počtu 90 bodů). 

V dalších kategoriích byl maximální 
počet bodů 120. V kategorii KLOKÁNEK 
(4. - 5. třída) první místo obsadila Šarlota 

Naši stolní tenisté si turnaj užili v dobrém rozmaru.
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Verbalista
Všichni významní řečníci si v minulosti 

uvědomovali, jakou sílu může mít mluvené 
slovo. Aby se na tuto tradici nezapomnělo, 
pořádá každoročně Základní škola v Dob-
ré soutěž v mluveném projevu pro osmé 

Rainochová  z 5. A s 97 body. V kategorii 
BENJAMÍN si nejlépe vedl  Jakub Sklář ze 
6. C (71 bodů) a v kategorii KADET zís-
kal nejvíce bodů Radim Holeček z 8. B (67 
bodů).

Pythagoriáda
a matematická olympiáda

20. únor 2014 patřil školnímu kolu Py-
thagoriády pro žáky 5.- 8. ročníku. Úkolem 
bylo vyřešit 15 příkladů během hodiny. Do 
okresního kola postoupili Michael Provaz-
ník (5. A) a Jakub Sklář (6. C), který se stal 
úspěšným řešitelem.

Do okresního kola matematické olym-
piády byli nominováni z naší školy Martin 
Sekanina a Jakub Sklář (6. C). Úspěšným 
řešitelem byl tentokrát Martin.

Všem zúčastněným žákům děkujeme za 
vzornou reprezentaci školy a přejeme jim 
další úspěchy v matematických soutěžích.

Projekt „Mámo, táto,
kup mi štěně“

V dubnu 2014 proběhl v šestém ročníku 
projektový den zaměřený na matematiku, 
fyziku, výtvarnou výchovu. V rámci celo-
denní akce žáci v jednotlivých třídách řešili 
úlohy propojené s reálnou situací – co vše 
budeme potřebovat, když si opatříme malé 

a deváté ročníky. Letos se soutěž usku-
tečnila 16. května. Soutěže se zúčastnilo 
14 žáků vybraných učiteli českého jazyka. 
Úvod byl ve znamení zpěvu a monologu. Po 
oněch vystoupeních si vzal slovo pan učitel 

štěně. Ve třídách se to hemžilo plyšovými 
pejsky, děti se pochlubily, kolik psů mají 
doma a jak se o ně starají. Z hlediska mate-
matiky se jednalo o slovní úlohy s převody 
jednotek hmotnosti, času, o logické řady, 
konstrukční úlohy, skládání origami a tan-
gramu. V závěru žáci ukázali svou zručnost 
při výrobě boudy z papírových krabic. Na 
dotaz, zda by se podobné akce znova zúčast-
nili, téměř jednohlasně odpověděli, že ano.

Žáci si během dne odnesli určitě zajíma-
vé informace a uvědomili si využití matema-
tiky v praxi. Všichni žáci byli za svou činnost 
pochváleni a nejlepší řešitelé odměněni 
sladkou odměnou.

Mgr. Pavla Kupková
a Mgr. Dagmar Pohludková

Projekt „Mámo, táto, kup mi štěně“ se setkal
u dětí s velkým zájmem.



Jan Lörinc, jenž nám povyprávěl o síle slova. 
Poté již následovala samotná soutěž. 

Žáci měli předem připravený text, který 
museli před porotou nazpaměť v co nejlep-
ším podání předvést. Síly všech soutěžících 
byly velmi vyrovnané, ale postoupit mohli 
jen ti nejlepší.  Po těchto bojích s textem, ale 
i se sebou samým, museli soutěžící napsat 
na papír jméno spolužáka, který byl podle 
nich nejlepší a který by měl být oceněn Ce-
nou diváka. Podle úsudku poroty složené 
z vyučujících českého jazyka bylo vybráno 
6 nejlepších soutěžících, kteří se odebrali 
do vedlejší místnosti, kde si museli během 
15 minut připravit text na téma Trapas. Za-
dané téma mohli zpracovat zcela libovolně. 

Po patnácti minutách pak opět po jed-
nom předvedli své výkony před porotou, 
která vybrala 3 nejlepší. Byly to Tereza 
Mrlinová z 9. C, Ester Němcová z 9. A 
a Monika Čaganová z 9. B. Cenu diváka 
získala Barbora Bednárková z 9. C. Výherci 

byli odměněni knížkou a každý zúčastněný 
dostal sladkou odměnu. I když výherci moh-
li být pouze čtyři, vyhrát by si zasloužil ka-
ždý, neboť všichni museli prokázat odvahu 
a pevné nervy při vystoupení před porotou. 
Žáci si však takto zpříjemnili dopoledne 
malým kulturním zážitkem.

Barbora Bednárková, 9. C

Jedna z vítězek řečnické soutěže Verbalista
Tereza Mrlinová právě přednáší svůj projev.
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Oslavy dne dětí
Jednoho pátečního dne v měsíci květnu 

sluníčko již od rána pilně svítilo a děti se 
již těšily na odpoledne. A proč? Měly pře-
ce probíhat na zrekonstruované zahradě 
oslavy Dne dětí. A co všechno na děti če-
kalo? Nejprve děti a jejich rodiče přivítala 
p. ředitelka, pozdravit a popřát dětem k jejich
svátku přišel také pan starosta obce s pa-
nem místostarostou. A pak už se děti mohly 
vydat na dobrodružnou cestu po celé naší 
zahradě, kde děti kreslily křídou na chod-
ník, házely míčky na plechovky, překonáva-
ly pavučinu či překážkovou dráhu, absolvo-
valy slalom s vajíčkem na lžíci. U každého 
stanoviště na děti čekali místní skauti, kteří 
jim po splnění úkolu opatřili razítkem kar-
tičku, kterou dostaly při vstupu. Za kartič-
ku s pěti razítky děti obdržely balíček plný 
sladkostí. Doprovodný program zajistila 

p. uč. Mgr. Ludmila Sikorová, nesl se v in-
diánském stylu a zapojili se do něj rodiče 
společně se svými ratolestmi. Děti měly 
možnost povozit se na poníkovi, kterého 
zajistila a vodila po celou dobu akce paní 
Mohylová. Paní učitelky kreslily dětem na 
obličej a děti si samozřejmě nenechaly ujít 
také skákání na nafukovacím hradu. Bylo 

Zprávičky z naší školičky „Barevný svět“

Oslavy dne matek
Většina tříd naší MŠ „Barevný svět“ si 

vybrala pro oslavu Dne matek 15. květen, 
tedy Den rodiny, neboť našich oslav se rády 
účastní nejen maminky, ale také tatínkové, 
babičky či další příbuzní našich dětí. Každá 
třída si pro své milé maminky připravila bo-
hatý program plný básniček, písniček, po-
hádek i ladných tanečků, někde se mamin-
ky zapojily do některých činností společně 
s dětmi. Děti také vyrobily pro své maminky 

Měsíc květen jako měsíc lásky byl na naší MŠ věnován především maminkám, pro které 
si děti všech tříd připravily tradiční besídky či posezení maminek společně s dětmi. Koncem 
měsíce pak děti oslavily svůj svátek – Den dětí.

nejrůznější dárečky např. v podobě vlastno-
ručně navlékaných náramků, květinek z pa-
píru či veselých srdíček. A šikovné maminky 
zase na oplátku napekly dětem za odměnu 
sladké dobroty, jinde si pochutnávali na 
slaných dobrotách. Děkujeme všem těmto 
pilným maminkám za snahu a ochotu, které 
si moc vážíme zvláště v dnešní uspěchané 
době.
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zajištěno občerstvení především pro děti, 
a protože sluníčko opravdu hodně hřálo, 
přišly všem k chuti hlavně nanuky. Děku-
jeme paní učitelkám i všem rodičům, kteří 
se podíleli na zdárném a úspěšném průběhu 
Dne dětí na naší zahradě.

Oslavy dne dětí
ve společenském sále ZŠ

A máme tady oslavy Dne dětí ještě jed-
nou, tentokrát si na naše děti vzpomněli 
jejich starší kamarádi, žáci z místní ZŠ. 
Paní ředitelka ZŠ naše děti přivítala v jejich 
společenském sále a pak už děti s napětím 
sledovaly to, co si pro ně jejich kamarádi 
přichystali. Žáci tancovali, zahráli dětem 
pohádku „O Dvanáctkovi,“ zpívali pop mu-
sic i staršího data, děti reagovaly zcela spon-
tánně tleskáním do rytmu písní. Dle reakcí 
našich dětí se jim program moc líbil, školáci 
jim na závěr ještě rozdali po sladkosti a děti 
se plné pěkných kulturních zážitků vrátily 
zpět do naší školky. Děkujeme školákům 
a jejich paní učitelkám za opravdu zdařilý 
program.

A co nás ještě do konce školního roku 
čeká? Bude to Pasování předškoláků na 
školáky a školní výlet, na který se děti těší 
nejvíce. Ale o tom zase příště…

Mgr. D. Dvořáčková

Změna ordinační doby DS Dobrá, MUDr. Iva Kučerová
   23. 6. pondělí     7.30 –   9.00 hodin

   25. 6. středa     14.30 – 16.00 hodin

   27. 6. pátek         7.30 –   9.00 hodin 



6/2014

Královny z Dobré

Poprvé v historii jsme
získali titul Mistryň ČR
v kategorii družstev

V sobotu 24. 5. 2014 se konalo Mistrov-
ství ČR v kategorii družstev starších žáků, 
starších žaček, dorostenek a žen. Družstvo 
žaček startovalo pod hlavičkou SKP Ost-
rava. Cíle byly vysoké, cesta k nim trnitá. 
Výsledky z individuálních soutěží postavily 
kolektiv doberské trenérky Prőllové do role 
největšího favorita na zlato a titul. Na sou-
těži se sešly nejlepší judistky z celé republi-
ky. Boje byly těžké a náročné. Hned v úvodu 
nastal zádrhel. Hostující Kateřina Macháč-
ková z Baníku Ostrava neměla předem do-
mluvenou váhu. Místo ní musela do utkání 
nastoupit nezkušená Kuncová. Prohráváme 
0:1. Jenže pak přicházejí na řadu hvězdy 
z pod Beskyd. Natálie Filipcová, Nikola 
Šimková, Karolína Kubíčková doplněné 
našimi náhradnicemi Simonou Gregušo-
vou a Terezkou Mecovou, byly připravené 
pro svůj tým vybojovat titul. Nic jiného 
nepřipadalo v úvahu. Jejich výkon byl bez-
chybný. Po třech vítězných utkáních braly 
naše hvězdy zlato. Finále s Olomoucí se 
opakovalo, stejně jako loni, kde naše dívky 
podlehly o pouhý jeden pomocný bod. Letos 
přišla velká odveta s vítězstvím 5:3. Stříbro 
z nejvyšší mistrovské soutěže putuje do Olo-
mouce a bronz do Kaplic. Trenérka Prőllová 
vybojovala se svými svěřenkami první titul 

mistryň republiky v kategorii starších žaček. 
Pro SKP je to poprvé v historii. 

Trenérka Prőllová: „Soutěž družstev 
není jen záležitostí jednoho klubu. Bez hos-
tování nejlepších z republiky se neobejde ni-
kdo. Měla jsem výhodu, že ty nejlepší jsem 
mohla vybírat v rámci moravskoslezského 
kraje. Bývá pravidlem, že tým staví nejsil-
nější v kraji. Potvrdila se kvalita přípravy. 
V práci z mládeží jsou Dobrá, Frýdek-Mís-
tek a Raškovice nepřehlédnutelným po-
jmem a to je dobře. Zájem dětí o činnost 
v klubu je mimořádný. Jen mít víc trenérů 
a prostoru.“ 

 Kromě starších žákyň bojovala v Bene-
šově také družstva starších žáků a doros-
tenek. V kategorii dorostenek se v barvách 
Baníku Ostrava výborným výkonem prezen-
tovala naše Petra Stachová, která přispěla 
k celkově čtvrtému místu. Také v kategorii 
starších žáků hostovali naši judisté. Za Os-
travu startovali Matěj Silvestr, Petr Lisník 
a Daniel Šimek. Baníkovští se ale v náročné 
soutěži neprosadili a sedmé místo bylo pro 
všechny zúčastněné velkým zklamáním. 

Vedení klubu děkuje všem, kteří vý-
znamnou měrou přispěli k mimořádnému 
úspěchu. Vedení obce a školy, u nichž mají 
mladí sportovci (a nejen judisté) mimo-
řádnou podporu. Rodičům, kteří dodali 
svým dětem sílu bojovat, trenérům a celé-
mu realizačnímu týmu. Hlavně však našim 
mistryním za obětavý výkon a vzornou re-
prezentaci klubu, obce a regionu. 
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Bronz Nikol Mikolášové
na Mistrovství republiky 
juniorek v Chomutově
Jediná zástupkyně v juniorské kategorii re-
prezentovala na MČR pro rok 2014, Nikola 
Mikolášová ve váze do 57 kg, kde po dvou 
těžkých utkáních vybojovala bronzovou me-
daili, což je pro Nikču i pro oddíl obrovský 
úspěch. Nikola poprvé startovala ve vyšší 
váze. Nominovaní Lukáš Janulek a Vítek 
Jerglík dali přednost studiu před závěreč-
nými zkouškami, i ti uspěli. Velké gratulace 
všem. 

Na Českém poháru 
mimořádný úspěch

Zlato braly Šimková
a Stachová. Chlopčík třetí.
Obrovského úspěchu dosáhli naši na ČP 
Chomutově 7. 6. 2014. Nádherný slunečný 
den a koupání hodili naši nejlepší za hlavu. 

Absolvovali náročnou, dlouhou cestu za 
vítězstvím. 4 žáci a jedna dorostenka byli 
našimi nejúspěšnějšími v historii Českého 
poháru. V pěti startujících vybojovali 16 
vítězných utkání. Takové skóre jsme ještě 
neměli. Petra Stachová po čtyřech výhrách 
brala zlato. Nikola Šimková po třech vý-
hrách také zlato. Ondřej Chlopčík – tři vý-
hry a bronz. Peťa Lisník po čtyřech výhrách 
na medaili nedosáhl. Nasbíral však důležité 
body a získal bodované páté místo. Matěj 
Silvestr dokázal zvítězit ve dvou utkáních, 
sbíral důležité body pro nominaci na MČR. 
Všichni udělali maximum a zaslouží si vel-
kou pochvalu. 

Zúčastnili jsme se druhého 
ročníku otevřeného 
mistrovství Opole v Polsku

V kategorii smíšených družstev jsme byli 
připraveni obhájit roli favorita. Po loňském 
vydřeném vítězství, kdy se dokonce díky 

V jednání je setkání úspěšného kolektivu s policejním prezidentem.
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tlaku domácích rozhodčích opakoval fi ná-
lový zápas, jsme věděli, že cesta bude trni-
tá. Očekávání se splnilo. Pořadatel upravil 
už v soutěži jednotlivců technická pravidla 
způsobem, který znevýhodňoval technic-
ky vyspělejší závodníky a dával výraznou 
šanci těm slabším odolat náporu a bodovat 
strhem, nebo pasivním způsobem boje. Na-
šim se to nelíbilo a měli značné problémy. 
Postupem si však cestu našli a dokazovali 
svoji převahu, o čemž hovoří tři zlaté, čtyři 
stříbrné a tři bronzové medaile. Z dober-
ských bral zlato Kamil Kissa, který byl také 
výraznou oporou v soutěži družstev. Eliška
Kubíčková a Luděk Kubíček vybojovali 
ve svých kategoriích stříbro. Karolína 
Kubíčková vybojovala v náročné kategorii 
se stejně starými chlapci bronz. V hlavní 
soutěži smíšených družstev jsme nejdří-
ve těsně porazili Baník Ostrava, potom 
MOSIR Myslowice a ve fi nále jsme se střetli 
s domácím Opole. Odehrál se přesně loňský 
scénář. Jen lépe připraven. Po nekonečných 

Páteční podvečer 16. 5. se nesl v kos-
tele sv. Jiří v Dobré v líbivém zvuku kytar. 
Vystoupili zde Štěpán Rak a Jan Matěj Rak. 
Koncert pořádala Charita Frýdek-Místek ve 
spolupráci s obcemi Dobrá, Dobratice, Niž-
ní Lhoty, Nošovice.

Posluchači koncertu, kterých bylo na 
dvě stovky, měli možnost slyšet jak vlastní 

skladby obou interpretů, tak také upravené 
skladby od známých hudebních skladatelů.

debatách nad jednotlivým hodnocením 
hodů našich a prodlužováním zápasů, které 
je jinak u žáků nepřípustné, jsme nakonec 
domácím podlehli o jeden bod. U pořada-
telů euforie, u nás zklamání a pocit křivdy. 
Domácí měli ještě družstvo rozhodčích. 
To jsme neporazili. Druhé místo je cenné 
a zážitky z napínavého souboje plného adre-
nalínu nás do Opole zavedou i příští rok. 
Pro jednotlivce jsou takové soutěže velkou 
zkouškou vůle a vytrvalosti a zcela jistě při-
spívají k dalšímu výkonnostnímu růstu. 

O prázdninách se judisté zúčastní letní-
ho tábora na Malé Morávce a už v průběhu 
srpna se budou intenzivně připravovat na 
podzimní mistrovské soutěže v dalších ka-
tegoriích. 

JUDISTÉ PŘEJÍ VŠEM OBČANŮM 
DOBRÉ, OSTATNÍM SPORTOVCŮM 

A MLÁDEŽI KRÁSNOU DOVOLENOU 
A PRÁZDNINY PLNÉ NÁDHERNÝCH 

ZÁŽITKŮ.
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Rozezněné struny kytar působily jako po-
hlazení na duši. Radost a nadšení z kon-
certu dali znát návštěvníci při závěrečném 
potlesku. Spokojenost posluchačů se také 
odrazila ve výtěžku charitní pokladničky. 
Výtěžek z koncertu bude použit na zakou-
pení pomůcek pro klienty Domu pokojného 
stáří.

Chtěla bych touto cestou poděkovat všem přátelům, 
známým a spoluobčanům, 
kteří se v tak hojném počtu

 přišli rozloučit s našim
milovaným tatínkem panem 

Janem Kalinou Janem Kalinou 
a pomohli nám tak zmírnit bolest
v srdci nad jeho náhlou ztrátou.

Velice si toho vážíme.

Jménem celé rodiny Martina Hynečková, dcera

Charita Frýdek-Místek děkuje všem, 
kteří se koncertu účastnili a podpořili tím 
dobrou věc. Děkujeme všem partnerům 
a také otci Bohumilu Víchovi za umožnění 
uspořádat koncert v kostele sv. Jiří.

Poděkování
voličům
Vážení spoluobčané, chtěli bychom vám tímto poděkovat za podporu v letošních volbách 
do Evropského parlamentu. Díky vašim hlasům skončila KDU-ČSL v Dobré na krásném 
druhém místě. I díky vašim hlasům získala naše volební strana celkem tři europoslance. 
Je to pro nás veliký úspěch. Podstatné je to, že naši voliči přišli, že obětovali svůj čas. 
Děkujeme všem našim voličům za projevenou důvěru. Velice si vážíme vaší podpory, která 
nám dává energii do další práce.  

Ing. Jiří Carbol, předseda Místní organizace KDU-ČSL Dobrá
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Morávka – zajímavá eka se vzácnými obyvateli 
 
 

eka Morávka lidem p ináší výjime né 
prost edí s rostlinami a zví aty ( asto i 
vzácnými) a možnosti procházek i odpo inku. 
Navíc je unikátem v rámci celé eské 
republiky. Najdeme na ní ješt  úseky 
s rozsáhlými št rkovými náplavy.  
 
Poj te se s námi v pátek, 20. ervna 2014 
v 17 hodin, projít k ece Morávce. B hem 
asi 1,5 hodinové exkurze se dozvíte, pro  je 
zajímavá natolik, že má státní i evropskou 
ochranu.  

 
Sraz ú astník  bude u p šího mostu mezi  
Vyšními Lhotami a Raškovicemi, na stran  
Vyšních Lhot (49°38'4.763"N, 
18°26'53.799"E). Pokud se budete chtít 
zú astnit, nahlaste se, prosím, do 18. 6. 2014 
na email: petra.kutilkova@salamandr.info 
nebo telefon: 774 949 478. 
 
- Vhodná bude „vod odolná“ obuv.        
- Nejbližší autobusové zastávky: Raškovice, U 
St íže (cca 300 metr ), Vyš. Lhoty, rest.    
Mary ka (cca 700 metr ). 
- Za velmi nep íznivého po así (nap . vytrvalý 
déš ) se akce p esune na jiný termín. 
 
 
T šíme se na vaši ú ast. 
Petra Kutílková a Renata Vojkovská  
( SOP Salamandr) 
 
Exkurze je zdarma. Po ádá: SOP Salamandr v rámci projektu Morávka lidem, lidé Morávce, 

který je podpo en Nada ním Fondem Hyundai a Nadací 
Open Society Fund Praha. 
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NABÍDKA • INZERCE • NABÍDKA • INZERCE

Právní záležitosti
projedná a vyřídí

s občany a podnikateli
každou středu mezi 16.30 – 18.00 hodin 

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

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

JUDr. Marcela Žoričová,
formou poradenství z oblasti 

občanského, obchodního a rodinného 
práva a sepisování listin, žalob, smluv 
vč. kupních, darovacích, také převody 

nemovitostí, věcná břemena apod.
• Kdykoliv můžete telefonovat na

603 447 219.
Advokátní kancelář Havířov

– Město, Na Fojtství 8, 736 01

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

• e-mail: zoric@atlas.cz

Je vhodné předem zatelefonovat!
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ZEMNÍ A STAVEBNÍ PRÁCE 
Martin Kaňok Dobrá  

 mob 602 43 55 88            www.makado.cz
 
 

            

 MALÁ     MECHANIZACE 
 

 VÝKOPY 
 

  PŘESUNY A NAKLÁDÁNÍ HMOT 
 

 VRTÁNÍ  DĚR A ZEMNÍ VRUTY 
 

 TERÉNNÍ ÚPRAVY 
 rozvoz ornice u novostaveb 
 svahování a modelce terénu – zahrad 
 prosívání vykopané zeminy 
 hutnění podkladů 

 

 STAVBA ZÁKLADOVÝCH DESEK 
 

 STAVBA SÍTÍ – kanalizace, vodo, elektro, plyn 
 

 STAVBA JÍMEK, SEPTIKU, BAZÉNŮ, TRATIVODŮ a 
pod, vč.zkoušek těsnosti  

 

 DRENÁŽE ZÁKLADOVÉ SPÁRY 
 

 ZAHRADNÍ JEZÍRKA A VODOTEČE 
 

 ZÁMKOVÉ DLAŽBY ,  ZPEVNĚNÉ PLOCHY,  
PLOTY, PERGOLY A PŘÍSTŘEŠKY 

 

 SÁDROKARTON A MALÍŘSKÉ PRÁCE

 
 

 
PRODEJ SYROVÉHO KOZÍHO MLÉKA 

ZE DVORA 
Cena 30,- K /l 

Odb r mléka dle dohody na tel. ísle 723 158 017 nebo 
e-mail. : jarka.snajdrova@seznam.cz 

Prodej povolen Krajskou veterinární správou ve Frýdku Místku  
Kontakt: Jarmila Šnajdrová, Dobrá .p.258  
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Reklamní
  letáky

nevíte...

 558 637 285, 558 437 147

www.
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Pizzerie „ZANZIBAR“ 
Vás srdečně zve k příjemnému letnímu posezení na letní zahradě 

o kapacitě cca 200 lidí, kde najdete dětské hřiště (skluzavky, 

houpačky, průlezky, pískoviště, megatrampolínu atd.) dále je 

k dispozici k zapůjčení kryté ohniště + gril – jehly + dřevo, 

kde si můžete cokoli opéct a ugrilovat, vše je zdarma!

V zimě můžete využít vnitřní posezení s kapacitou cca 70 osob, 

kde lze domluvit jakoukoli akci.

Na čepu máme 10°, 12° RADEGAST, 10° KOZEL a čepovanou kofolu.

K jídlu nabízíme pravou italskou pizzu – 18 druhů, domácí utopence 

a nakládaný sýr.

Od 1. 6. jsme otevřeli BEACHVOLEJBAL – nové hřiště a nové 

antukové hřiště! (nohejbal, volejbal, bandbinton, tenis atd.)

Objednávky na tel. č. 603 150 124 

nebo osobně v ZANZIBARU.

Těšíme se na Vás!



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 7. 7. 2014 do 12.00 hodin.






