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Slovo starosty
Vážení občané,

dovolte, abych Vás srdečně pozdravil 
v tomto předvánočním čase. Na pondělí 
15. prosince 2014 bylo svoláno další ve-
řejné jednání nového zastupitelstva obce, 
které mělo v programu schválení obecně 
závazných vyhlášek o místních poplatcích, 
projednání prodeje části pozemku parc. 
č. 2284, záměr prodeje pozemku parc. č. 
1458/48 nebo smlouvu o poskytnutí fi nanč-
ního příspěvku za účelem zajištění dopravní 
obslužnosti veřejnou autobusovou dopra-
vou. Rada obce doporučila zastupitelům 
odsouhlasit osvobození od platby poplatku 
za odpady pro děti do 10 let a občany nad 
80 let. Dále se projednávaly rozpočtové 
změny, rozpočtové provizorium pro hospo-
daření obce v příštím roce a další záležitosti. 

V minulých dnech byla dokončena nej-
větší investiční akce letošního roku, kterou 
je „Rekonstrukce a výstavba chodníků“ 
v centru naší obce. Veřejná zakázka v hod-
notě 9,7 milionu korun byla v termínu pro-
vedena stavební fi rmou První KEY-STAV 
a.s., Třinec. Při realizaci nových chodníků 
byl v průběhu stavebních prací zjištěn ha-
varijní stav dešťové kanalizace v některých 
úsecích, takže jsme museli provést komplet-
ní výměnu těchto částí. Díky tomu by nyní 
měla být celá trasa dešťové kanalizace od re-
staurace Oráč až po křižovatku k Nošovicím 
plně funkční. Děkuji touto cestou všem ob-
čanům za trpělivost a opatrnost při pohybu 
po chodnících po celou dobu výstavby a dě-
kuji také pracovníkům stavební společnosti 
za kvalitní provedení celé stavby. 

Stále máte možnost zapojit se do obec-
ní akce „Kompostéry do rodinných domů 
zdarma“. Od 10. listopadu 2014 probíhá 
uzavírání smluv o výpůjčce a vydávání kom-
postérů v prostorách OÚ Dobrá. K dnešní-
mu dni si kompostér vyzvedlo 559 občanů. 
Závaznou přihlášku k odběru kompostéru 
můžete vyplnit také elektronicky na našich 
webových stránkách www.dobra.cz. Pro 
příští rok připravujeme realizaci stavby „Za-
teplení budov Mateřské školy Dobrá“, na 
kterou jsme získali dotaci ze Státního fondu 
životního prostředí a výstavbu „Sběrného 
dvora v Dobré“, také se státní dotací. Dále 
budeme pokračovat v opravách místních 
komunikací a rozšiřování sítě veřejného 
osvětlení. Dalším důležitým projektem, na 
který potřebujeme dotace je „Rekonstruk-
ce a přístavba hasičské zbrojnice“.

Závěr roku je tradičně spojen s kulturní-
mi akcemi. Jednou z tradičních je Vánoční 
jarmark v ZŠ Dobrá. Návštěvníci si mohou 
nakoupit vánoční výrobky z dílny našich 
žáků a také se uskuteční vánoční vystou-
pení žáků v multifunkčním sále. Dále bych 
chtěl poděkovat pracovníkům Technických 
služeb FM, a.s., za krásné vánoční osvětlení 
centra naší obce. Tato výzdoba je navíc dopl-
něna svítícím vánočním stromem u kostela 
sv. Jiří, který nám zajistil a na místo dopra-
vil pan Karel Klimek, za což také děkujeme. 
Vánoční atmosféru si můžete prodloužit 
v neděli 28. prosince 2014 na koncertu 
chrámového sboru, na který jste všichni 
srdečně zváni. 
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Na závěr mi dovolte, vážení občané, 
abych Vám všem popřál jménem Rady obce, 
zastupitelů obce a zaměstnanců Obecního 
úřadu v Dobré, příjemné prožití vánočních 

svátků a hodně zdraví a rodinné pohody 
v novém roce 2015.

Ing. Jiří Carbol, starosta obce

Územní plán obce Dobrá – aktuální stav
Na úvod mi dovolte upozornění:
Schvalovací proces nového územního plá-

nu samosprávního celku (obce) je dlouhodo-
bý. Jeho délka od rozhodnutí o jeho pořízení 
až k momentu jeho schválení zastupitelstvem 
příslušné obce je odvislá od počtu požadova-
ných změn ze strany majitelů pozemků, jejich 
posouzení dotčenými orgány a institucemi, 
náročností z hlediska posouzení vlivů na udr-
žitelný rozvoj území atd.

Obec Dobrá se v tuto chvíli nachází v ob-
dobí příprav návrhu územního plánu.

Z diskuze s odpovědnými pracovníky 
Magistrátu města Frýdku-Místku odboru 
územního plánování a stavebního řádu a ur-
banistickým střediskem o nejbližším termí-
nu projednání návrhu s dotčenými orgány 
a sousedními obcemi je zřejmé, že se pro-
jednání uskuteční v prvním čtvrtletí příštího 
roku.

Pokud jste četli text pozorně, neobjevili 
jste zmínku o vstupu veřejnosti „do hry“. 
Všichni žadatelé, kteří projevili svými žá-
dostmi snahu o změnu charakteru svých 

pozemků, se mohou seznámit s výsledným 
řešením teprve po vyjádření ze strany dotče-
ných orgánů a sousedních obcí, případném 
zapracování jejich připomínek a námitek do 
návrhu územního plánu – tedy nejdříve ve 
2. čtvrletí příštího roku. Žadatelé, kteří svou 
žádost podali k Obecnímu úřadu Dobrá po 
termínu přijímání žádostí, mohou svou situ-
aci řešit až v uvedeném období.

Omlouváme se všem občanům za někte-
ré informace, z nichž si mohli udělat mylný 
úsudek o době trvání (a ukončení) procesu 
schvalování územního plánu. Vše se posu-
nulo díky problémům s vypracováním stu-
die vyhodnocující vlivy na udržitelný rozvoj 
území, proto dnes hovoříme o ukončení 
s koncem roku 2015, v případě problémů 
(o nichž dnes nevíme, ale mohou se obje-
vit v průběhu pořízení územního plánu…) 
lze uvažovat i o roce 2016 jako roce schva-
lování nového územního plánu obce Dobrá.

Děkuji vám za pochopení.

Milan Stypka

UPOZORNĚNÍ 
Dne 31. 12. 2014 bude Obecní úřad Dobrá veřejnosti uzavřen.
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Poděkování členům výborů a komisí
Na začátku měsíce listopadu se ve společenském sále při ZŠ Dobrá uskutečnilo spole-

čenské setkání se členy výborů a komisí, kteří pracovali pro blaho obce a občanů v období 
let 2010 – 2014.           

Vzhledem k tomu, že si vedení obce velmi váží aktivního a odpovědného přístupu všech 
lidí zapojených do činnosti, která bývá konána na úkor jejich volného času, a na druhé stra-
ně nebývá honorována odpovídajícím způsobem, rozhodli jsme se pro poděkování v důstoj-
ných prostorách a přátelském duchu. Pozvání přijali téměř všichni členové výborů a komisí, 
přestože byla akce organizována ve všední den.

Po úvodních slovech starosty a místostarosty obce dostali prostor ke krátké zdravici také 
naši přátelé z Ochodnice – starosta Rado Ďuroška a místostarosta Karol Šamaj. Po velmi 
chutné večeři (poděkování náleží paní Radaně Weissmannové, Olze Mužné a Hertě Kav-
kové) se přítomní začali bavit, probírali veselé příhody z některých akcí, jistě si měli o čem 
povídat, neboť aktivity mnohých komisí byly nadstandardní.

Zde je – pro vaši představu – přehled osob, které v letech 2010–2014 pracovaly ve výbo-
rech a komisích.

Kontrolní výbor:
Jiří Kaňok (předseda), Ondřej Novák, Ing. Jan 
Krupa, Václav Moskva, Magda Otčenášková

Finanční výbor:
Ing. Michal Kantor (předseda), Ing. Drahomíra 
Gongolová, Tomáš Vojtovič, Drahomíra Cinařová, 
Jarmila Pastorová

Investiční komise:
Ing. Antonín Gryžboň (předseda), Ing. Tomáš Chýlek, Ing. Břetislav Vláčil, Ing. Kamil 
Pohludka, Libor Mlčák

Kulturní komise:
Jaroslava Velčovská (předsedkyně), Bc. Jakub Gryžboň, Jana Golíková, Bohumil Matušek, 
Radana Weissmannová, Mgr. Jaroslava Mytyskiewiczová, Květoslava Řízková, Bc. Leona 
Bařinová, Šárka Romanidisová, Květoslav Romanidis

Sportovní komise:
Zdeněk Kafka (předseda), René Křižák, Pavel Peterek, Eduard Mališ, Ladislav Hájek, 
Vojtěch Mališ, Bc. Dalibor Hájek

Komise pro životní prostředí:
Mgr. Vítězslav Pantlík (předseda), Lukáš Krupa, Tomáš Berka, Michal Novák, Martin 
Tvardek, RNDr. Miroslav Skarka

Komise pro rodinu a občanské záležitosti:
Marie Žižková (předsedkyně), Ing. Kristýna Březinová, Mgr. Radka Zitová, Barbora 
Velčovská, Drahomíra Gryžboňová, Jan Mališ, Libor Kohut   



- 4 -

Termíny uzávěrek pro zaslání příspěvků
do Doberských listů na rok 2015

12. 1., 9. 2., 9. 3., 13. 4., 11. 5., 8. 6., 13. 7., 10. 8., 7. 9., 12. 10., 9. 11., 7. 12. 2015
vždy do 12.00 h.

Poděkování patří také Jiřímu Pastorovi (fotodokumentace z akcí…), Michalu Návratovi 
(videodokumenty, fotky…) a Monice Návratové (korektury v Doberských listech). 

Chtěl bych poděkovat všem výše uvedeným členům výborů a komisí, kteří svým dílem 
přispěli ke zdárnému chodu obce, kteří svou aktivitou a odpovědnou přípravou a skvělým 
přístupem dokázali pobavit ostatní spoluobčany všech věkových kategorií. Máte, dámy 
a pánové, můj neskonalý obdiv.

Současně mi dovolte využít těchto řádků k tomu, abych nejen vám, ale všem občanům 
naší obce popřál klidné prožití svátků vánočních v kruhu svých nejbližších, a nemůžete-li s nimi 
být, vzpomeňte a při své vzpomínce se na chvíli zastavte… mějte se všichni na sklonku roku 
2014 moc pěkně a do roku nového vykročte tou správnou nohou. Mnoho zdraví, štěstí a spoko-
jenosti vám přeje

                             Milan Stypka

Právní poradna
pro občany obce Dobrá, bude v roce 2015 probíhat vždy první středu v měsíci, tj. 7. 1., 4. 2., 
4. 3. 2015 od 16 hodin, v budově Obecního úřadu Dobrá, 2. poschodí, zasedací místnost 
č. 21 – bývalé foto. Poradna je pro občany obce Dobrá zdarma.

Kompostéry do každé rodiny
Předseda místní organizace Českého 

zahrádkářského svazu pan Čestmír Jež měl 
dne 3. 12. 2014 ve společenském sále Zá-
kladní školy přednášku na téma kompos-
tování a využití kompostu na našich zahra-
dách. Ukázka sestavení kompostéru nakonec 
neproběhla přímo na přednášce, budete ji 
moci ale zhlédnout na internetových strán-
kách obce, kde bude umístěno instruktážní 
video spolu s textovou částí přednášky. Vyu-
žíváním kompostérů by mělo dojít ke sníže-
ní biologických odpadů v obci. Zároveň je 
možné kompost využít jako zdroj výživných 
látek pro květiny či zeleninu či přihnojovat 
jím i ovocné stromy.  Kompost by neměl být 
příliš starý, protože stářím z něj jsou vypla-

veny a rozloženy výživné látky, které jsou 
jeho největším přínosem pro růst rostlin. 
S kompostováním můžeme začít i v chlad-
ném podzimu a do kompostéru můžeme 
přidávat i biologický odpad z kuchyně po 
celou zimu. Na jaře či v létě již budeme moci 
využívat kvalitní kompost, který se v kom-
postéru vytváří i přes zimu. Obec zakoupila 
s kompostéry i štěpkovač na větve. Jedná se 
o mobilní štěpkovač, který bude využíván na 
drcení ořezů větví. Takto vzniklá štěpka je 
k využití jako mulč či do kompostérů, kde 
se jimi prokládá například pokosená tráva. 

Mgr. Vítězslav Pantlík, předseda komise ŽP
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U p o z o r n ě n í

Přehled jubilantů v roce 2014
Končí rok 2014 a tak mi dovolte krátkou 

rekapitulaci jubilantů – občanů obce Dobrá. 
V letošním roce oslavilo 80 let 14 občanů, 
85 let 9 občanů, 90 let 6 občanů a více než 
90 let se dožilo 13 občanů, při čemž nejstar-
ší občanka oslavila 103 let.  

Před Vánocemi, jako každoročně, se 
zástupci obce navštívíme ještě občany naší 
obce, kteří žijí v domovech důchodců.

Na závěr bych chtěla popřát všem ob-
čanům obce Dobrá pokojné prožití vánoč-
ních svátků a v  roce 2015 přeji všem hlav-
ně zdraví, spokojenost, rodinnou pohodu 
a Boží požehnání.

Za Komisi pro rodinu
a občanské záležitosti,

Žižková Marie

Severomoravské vodovody a kanalizace
Ostrava a.s. oznamují ceny

vodného a stočného od 1. 1. 2015
Na základě usnesení představenstva akciové společnosti byly v souladu s platnou legisla-

tivou schváleny nové ceny vodného a stočného s účinností od 1. ledna 2015 takto:

  Cena v Kč/m3

Voda pitná (vodné) 34,40 Kč/m3  (bez DPH) 39,56 Kč (vč. 15% DPH)
Voda odvedená (stočné) 31,88 Kč/m3  (bez DPH) 36,66 Kč (vč. 15% DPH) 

Nové ceny budou uplatněny vůči našim odběratelům po prvním odečtu měřidel násle-
dujícím po 1. lednu 2015, popřípadě bude postupováno dle uzavřených smluvních vztahů 
mezi odběratelem a dodavatelem.

V nejbližších dnech bude na obecních internetových stránkách uveden odkaz – spolu 
s obrázkem či slovním spojením – na video instruktáž, kterou pro vás – milí spoluobčané 
– pořídil pan Čestmír Jež ve spolupráci s panem Michalem Návratem. Stejně jako i vy jsme 
také zvědavi, jak celá video sekvence dopadla, ale pevně věříme, že vám pomůže při složení 
kompostéru i při samotném jeho užívání. Sledujte tedy obecní stránky - www.dobra.cz
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Stručné zhodnocení činnosti
Klubu seniorů za rok 2014

I když tomu klimatické podmínky nena-
svědčují, vidíme, že se začínají zdobit pro-
dejny a venkovní prostory vánoční výzdo-
bou a člověk si uvědomí, že tady máme opět 
čas adventní a blíží se Vánoce. Je tedy třeba 
se ohlédnout jak jsme končící rok prožili.

Letošní rok byl bohatý na události ve 
společenském životě a to hlavně volbami 
do obecních zastupitelstev. Bylo zapotře-
bí zhodnotit vše co bylo pro obec a obča-
ny vykonáno v minulém volebním období 

a vybrat z kandidátek nové kandidáty, kte-
rým věříme, že budou pokračovat v práci 
pro dobro obce. Toto se povedlo a nám ne-
zbývá než kontrolovat volební sliby a dávat 
připomínky k věcem, které se nám nelíbí.

Činnost klubu začala v lednu setkáním 
v klubovně, kde si senioři vyměnili zážitky 
z oslav vánočních svátků a nového roku. 
Poté se připravila členská schůze, která 
rozbíhá činnost každý rok. Během prvního 
čtvrtletí byly dvě vycházky do okolí, návště-

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
2015

Každý rok začátkem ledna vyráží do ulic skupinky koledníků a chodí 
od domu k domu s koledou a přáním všeho dobrého do nového 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 orga-

nizuje Charita Frýdek-Místek ve spolupráci s obcemi, farnostmi a různými mládežnickými 
organizacemi. 

Další ročník sbírky bude probíhat od 1. do 14. ledna 2015.
Ve vaší obci Dobrá se během Tříkrálové sbírky vybralo 77 802,- Kč. Úspěch celé akce 

závisí na aktivitě vás, kteří se dobrovolně zapojujete do sbírky. Pokud byste měli zájem při-
dat se ke koledníkům, ozvěte se místnímu koordinátorovi panu Antonínovi Gryžboňovi na 
tel. čísle 602 510 428.

Z letošního výtěžku sbírky jsme zakoupili velkokapacitní sušičku prádla pro Oázu poko-
je a automobil pro Charitní pečovatelskou službu. Zbylou částku jsme použili na chod těchto 
charitních středisek: Dům pokojného stáří u Panny Marie Frýdecké, Poradenské centrum 
ve Frýdlantu nad Ostravicí, Denní centrum Maják, Klub Nezbeda, Terénní služba ZOOM, 
Terénní služba Rebel, Centrum Pramínek. Vybrané peníze z Tříkrálové sbírky za rok 2015 
budou použity na stejná střediska a zakoupení potřebného vybavení.

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

Renáta Zbořilová, koordinátorka Tříkrálové sbírky Charity Frýdek-Místek
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va muzea Českých drah, soutěž v bowlin-
gu a oslava MDŽ. V druhém čtvrtletí jsme 
uskutečnili vycházku kolem řeky Morávky, 
oslavili Den matek s krásným programem 
souboru Paprsek, navštívili muzeum v Pří-
boře s ukázkou starých řemesel, tradičně 
smažili vaječinu v Kačabaru, na zájezdu 
v červnu navštívili likérku v Prostějově 
a muzeum kočárů v Čechách pod Kosířem.

V letním období se uskutečnily výjez-
dy na Visalaje s procházkou na Morávku 
a výlet na Hukvaldy s přejezdem vláčkem do 
Kozlovic, v měsíci září se tradičně uskuteč-
nil zájezd, letos do zámku Kunín, na poutní 
místo Maria ve Skále a na Wesselsky mlýn, 
a září se uzavřelo tradičním opékáním klo-
bás v Kačabaru. Poslední čtvrtletí jsme na-
vštívili restauraci U Koníčka s ochutnávkou 
piva, vyslechli si přednášku na téma Práva 
seniorů a besedu o včelařství a produktech 
včel, uskutečnila se výroční schůze, mi-
kulášská nadílka a na závěr roku nás čeká 
rozloučení se starým rokem v klubovně.
Opomenul jsem účast na sportovním dni, 

který pořádal Krajský svaz seniorů a kde 
jsme obsadili ve hře v pétanque první místo 
v jednotlivcích a druhé místov družstvech. 
Krajský svaz také vyhlásil soutěž o nejlep-
ší Klub seniorů, a zde jsme obdrželi cenu 
v hodnotě 1 000 Kč.

Toto byl stručný přehled činnosti v le-
tošním roce. Chtěl bych touto cestou podě-
kovat všem, kteří na  tom měli svůj podíl. 
V prvé řadě členům výboru klubu, obecní-
mu zastupitelstvu v čele s panem starostou 
a místostarostou, vedení a ostatním zaměst-
nancům školy mateřské a základní včetně 
stravování, dále paní Slávce Polákové a Táni 
Jursové za poskytnutí darů z ovoce a zdravé 
výživy, za sponzorský dar paní Janě Růžič-
kové.

Tímto bych ukončil výčet činností a chci 
popřát všem občanům obce Dobrá, pokojné 
prožití svátků vánočních a do nového roku 
hlavně zdraví, klidu, pokoje a Božího po-
žehnání.

 Za Klub seniorů Čeněk Juřica, předseda

Plán práce Klubu seniorů na 1. čtvrtletí 2015
středa 14. ledna vycházka po cyklostezce směr Frýdek, občerstvení U Hučky a zpět.
 Sraz u nádraží ČD ve 13:00 hodin
středa 28. ledna členská schůze v klubovně ve 14:00 hodin, občerstvení, budou se vybírat 
 členské příspěvky na rok 2015 ve výši 100 Kč na osobu
středa 11. února turnaj v bowlingu v Místku v Šatlavě (bývalá Morava). Odjezd autobu-
 su Morávka - Ostrava ve 14:35 hodin z Dobrá - střed. Čas bude upřes-
 něn z důvodu změn jízdních řádů
středa 25. února návštěva Planetária v Ostravě - Porubě. Odjezd autobusu ve 13:00 hodin 
 od kostela. Cena 50 Kč na osobu
středa 11. března oslava MDŽ v klubovně ve 14:00 hodin
středa 25. března beseda ke Dni vody, čas a místo budou upřesněny v měsíci únoru
 Ostatní středy bude klubovna otevřena od 14:00 hodin, tj.  7. a 21. ledna, 4. a 18. února,
4. a 18. března
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2. Turnaj Šprtec tour 2014-2015
- VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 1. 11. 2014

Měsíc utekl jako voda a naši hráči šli opět 
bojovat o cenné body. Další zastávka mířila 
do nedalekého Valašského Meziříčí. V hoj-
ném zastoupení našeho klubu jsme cestova-
li i tentokrát. V turnajovém rytmu se poprvé 
představil navrátilec Adam Bilko a nevedl si 
vůbec špatně, už to vypadalo, že by se mohl 
umístit i na bedně, jenomže remízy ho tro-
chu zbrzdily a musel se smířit až s třináctou 
pozicí. Turnaj nebyl vůbec jednoduchý, už 
v úvodu se to potvrzovalo, zkušení hráči 
v prvním kole neuspěli, DALIBOR HÁJEK 
padl vysoko 6:1 s Erikem Sinerem (Valašské 
Meziříčí) a JOSEF SVOBODA jen remízo-
val s Martinem Procházkou (Vsetín Jokers). 
Přesto se kluci rozehráli, i když pomaleji 
a nakonec slavili i úspěch. Dalibor Hájek 
obhájil druhé místo ze Vsetína a překvapi-
vě bronzový v kategorii dospělých byl Petr 
Hadaščok, který tak vyhrál i kategorii žáků. 
Josef Svoboda tentokrát zklamal, musel 
smeknout klobouk před jedenáctým mís-
tem. Poprvé se představila i naše mladičká 
naděje NINA KRÁLÍKOVÁ, která taky dob-
ře zabodovala, 7 bodů je pro ni veliký úspěch 
a každým tréninkem se bude jen zlepšovat. 
O něco lepší než Nina s 8 body byl Dalibor 
Sklář a 10 bodů získal Ladislav Hájek. Ne-
smíme opomenout i Kubíka Skláře a Marti-
na Sekaninu, jejich 12 bodů stačilo k tomu, 
aby se umístili v první třicítce hráčů. Všem 
tímto za klub a reprezentaci děkuji, všichni 
podali fantastické výkony, to svědčí i o tom, 
že první místo v družstvech opět putuje do 
Dobré, kde ho náš kozlík bude pečlivě stře-
žit. Kolotoč turnajů pokračuje ještě v tomto 

měsíci, a to konkrétně 29. listopadu, kdy 
naši kluci zajíždějí do města Bohumína, kde 
budou chtít završit úspěch a zakončit tak 
povedený rok 2014. 

Kategorie muži:
1. Filip Caránek (CSVČ J. Boska Havířov)
2. Dalibor Hájek (B.H.C. Dobrá)
3. Karel Laštovica (Vsetín Jokers)

Kategorie žáci:
1. Petr Hadaščok (B.H.C. Dobrá)
2. Erik Siner (Valašské Meziříčí)
3. Jan Poštulka (T. J. Sokol Střelice)

Kategorie ženy:
1. Vendula Šimková (Vsetín Jokers)
2. Alžběta Polanská (Vsetín Jokers)
3. Aneta Spurná (Vsetín Jokers)

Kategorie družstva:
1. B.H.C. Dobrá
2. Vsetín Jokers
3. CSVČ J. Boska Havířov

Josef Svoboda (B.H.C. Dobrá)
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Mikulášský turnaj v Dobré

Vítězství domácích barev…

Dne 6. 12. 2014 proběhl v tělocvičnách 
ZŠ Dobrá 16. ročník Mikulášského turnaje 
smíšených družstev ve volejbalu a i v tomto 
roce můžeme říct mezinárodního turnaje, 
protože se zúčastnilo 1 družstvo složené 
z hráčů Karviné a Polska. Po celodenním 
klání 9 přítomných družstev, (družstvo Cal-
vados nedorazilo), byl konečný stav na stup-
ních vítězů následující:

1. družstvo S.T.O.H.
2. družstvo ŠENOV
3. družstvo CELINA

Hodnotné ceny, bohaté občerstvení 
a celkovou organizaci turnaje zajišťoval 
Staňa Nytra a Luděk Kotásek za přispění:

OÚ Dobrá, uzenářství Carbol, prodejny 
Slávky Polákové, prodejny Petry Pernicové, 
Pivovaru Radegast a Hospůdky KAČABAR.

Výborné sportovní výkony všech druž-
stev, úroveň řízení vlastních utkání třemi 
profesionálními rozhodčími a celková or-
ganizace turnaje byla vysoce oceněna zú-
častněnými sportovci i přítomnými diváky 
a hosty. Poděkování patří také panu Jirko-
vi Carbolovi a Milanu Stypkovi, kteří přišli 
pozdravit přítomné sportovce a předat jim 
hodnotné ceny za obecní úřad v Dobré.

Všichni se těšíme na 17. ročník turnaje 
v roce 2015.

Za organizátory:
Stanislav Nytra

a Luděk Kotásek

V sobotu 15. 11. 2014 proběhla v Klubu 
leteckých modelářů v Dobré soutěž v létání 
s modely na počítači pod názvem Dobro-
dinské PíSí 2014. Zúčastnilo se celkem 12 
soutěžících z LMK Dobrá a RC klubu FM. 
Létalo se díky podpoře Obecního úřadu 
v Dobré na dvou počítačích, s využitím pro-
gramu FMS (Flight modell simulator). Ten-
to simulátor zná naprostá většina modelářů 
a v měsících, kdy nelze létat „naživo“ na 
něm trénují.

Létaly se opět dvě kategorie – junioři 
a senioři. I modely byly stejné jako minule: 
akrobat Zlín Z50 a větroň DG 1000. I hod-
nocené prvky letu byly obdobné.

V juniorech, za velkého povzbuzování 
ostatních, zvítězila Gabka Holubová z RC 
klubu FM, druhý skončil její bratr Michal  
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a třetí místo obhájil domácí Vojta Parůžek. 
Vítězové převzali diplomy, poháry a tašky 
plné různorodých cen.

Kategorii seniorů vyhrál s těsným ná-
skokem domácí Vladimír Novák, druhý 
skončil Radomír Holub z RC klubu FM 
a třetí Radek Holub z téhož klubu.

Opět byly předány diplomy, poháry a za-
jímavé ceny.

Celkové vítězství v soutěži připadlo ten-
tokrát Vladimíru Novákovi z doberského 
LMK.

Fakticky tak tentokrát zvítězil LMK 
Dobrá se dvěma prvními a jedním třetím 
místem, oproti jednomu prvnímu a dvěma 
druhým místům RC klubu FM.

Péčí členů LMK Dobrá bylo zajištěno 
občerstvení a zvláště gulášek paní Jany Bla-
hutové sklízel zasloužené pochvaly.
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Všichni zúčastnění se dobře bavili a ti, 
kteří zůstali v poli poražených, mají rok na 
trénink, do další soutěže Dobrodinské PíSí 
v roce 2015.

Nemůžeme také zapomenout poděkovat 
našim sponzorům, zvláště OÚ Dobrá, panu 
Ondrovi Nytrovi (Penco Místek), paní Janě 
Růžičkové (Obuv JR), panu Klímkovi (Pa-
pírnictví), Panu Luďku Ramíkovi (Dobré 
barvy), paní Janě Březinové (Kožešnictví 

a galanterie), panu Byrtusovi (Domácí po-
třeby), panu Molitorovi (Jízdní kola), fi rmě 
Optika Brylex Frýdek, paní Romanidisové 
(večerka), Panu Mlčákovi (Servis Nondek-
-Mlčák), fi rmě Pemu oleje Dobrá, panu Ja-
nulkovi (Autoservis Janulek), Paní Jursové 
(Květiny na Zám. náměstí Frýdek), Lékárně 
Dobrá a M. Polákovi (Zahradnické potřeby 
Dobrá).

Vladimír Novák, LMK Dobrá
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3. Turnaj Šprtec tour 2014-2015
Bohumín 29. 11. 2014

,,Zima ve zlatě“
Posledním podnikem tohoto roku pokra-

čoval turnaj Šprtec tour. Kompletní sestava 
s výjimkou dvou hráčů se sjela do Bohumí-
na s jediným cílem - vyhrát družstva a mít 
klidnou zimu. Ale popořádku: skvělý start 
v turnaji měli jen dva naši hráči, po třech 
kolech měli plný bodový zisk Petr Hadaščok 
a Josef Svoboda. Ale nebyli to zrovna oni, 
kteří vévodili tabulce, skvěle zahrál poprvé 

v dresu Dobré Jan Bilko po návratu ze Vsetí-
na, chyběl krůček, aby se radoval z bronzo-
vé medaile. Kdo si zamiloval stříbrnou po-
zici, je bezpochyby Dalibor Hájek a může si 
v klidu vykřiknout: „VÍTEJ STŘÍBRNÝ 
HATTRICKU“. Svou premiéru měl i Vítěz-
slav Foltýn, i on svou měrou pomohl bodo-
vým příspěvkem a jeho 13. místo je skvělým 
umístěním. První utkání mu nevyšlo, po-
tom zářil a nechybělo mnoho, aby Martin 
Sekanina okupoval první desítku starto-
vací listiny, avšak dvě závěrečné porážky 

ho katapultovaly až na 18. příčku. Druhou 
polovinu listiny začneme s naším novým 
benjamínkem Honzou Čagalou, musím ho 
tímto pochválit za moc dobrý předvedený 
výkon, překvapil jak mě tak určitě i ostatní, 
jeho 7 bodů je super výsledek a myslím si, 
že když bude pokračovat, může z něho být 
moc dobrý hráč. Kdo naopak polevil, byl 
Dalibor Sklář, ale jeho závěr byl famózní, 
což potvrdily jeho tři poslední výhry a zisk 
devíti bodů. Dravost a obětavost pro tým 
nechyběla ani našim dvěma bojovníkům 
a jedné bojovnici, Jakub Sklář i Josef Stu-
denič taky nasbírali smírně 9 bodů a Nina 
Králíková úctyhodných 7 bodů. Tímto rok 
2014 končí, klub B.H.C. Dobrá přezimuje 
na prvním místě v sérii Šprtec tour. Pokra-
čovat budeme až v novém roce, konkrétně 
24. 1. 2015, kdy naši hráči budou cestovat 
do nedalekého Havířova. Chci poděkovat 
všem našim hráčům za účast na turnajích 
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a reprezentaci, a snad i v novém roce bude-
me hrát kompletní a sezónu opět dotáhne-
me do vítězného konce.

MUŽI:
1. Zdeněk Palatka   (TJ Sokol Bohumín)
2. Dalibor Hájek   (B.H.C. Dobrá)
3. Tomáš Polanský   (Vsetín Jokers)

ŽENY:
1. Vendula Šimková   (Vsetín Jokers)
2. Nina Králíková   (B.H.C. Dobrá)
3. Nataša Kalendová   (TJ Sokol Bohumín)

ŽÁCI:
1. Jiří Dohnal (ZŠ Šafařka  Val.Meziříčí)
2. Patrik Janíček (Vsetín Jokers)
3. Petr Hadaščok (B.H.C. Dobrá)

DRUŽSTVA:
1. B.H.C. DOBRÁ
2. VSETÍN JOKERS
3. ZŠ ŠAFAŘÍKOVA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

Josef Svoboda (B.H.C. Dobrá)
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Tříkrálový turnaj v sálové kopané
TJ Sokol Dobrá ve spolupráci se sportov-

ní komisí rady obce Dobrá pořádá tradiční 
Tříkrálový turnaj v sálové kopané 4CUP, 
který se uskuteční v sobotu 10. ledna 2015 
od 8:00 v tělocvičně ZŠ Dobrá. Bude se hrát 
4 na 4 a časy jednotlivých zápasů budou 
určeny, až na místě podle toho, kolik bude 
přihlášených mužstev. Mužstvo tvoří min. 
4 hráči, z toho minimálně jeden starší 35 

let. Své závazné přihlášky posílejte buď na 
email: honza.fi lipcik@gmail.com nebo na 
tel.: 725 653 699. Počet týmů je omezen, tak 
neváhejte a přihlaste svůj tým co nejdříve.

Na Vaši účast se těší pořadatelé. Více in-
formací o pravidlech a přihlášených týmech
naleznete na www.sokoldobra.cz.

TJ Sokol Dobrá – oddíl kopané
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Jak Špunti putovali na Ondřejník
V sobotu 22. listopadu vyrazil nejmladší 

oddíl Doberčat na horu Ondřejník. Nezávis-
le na něm vyrazila na stejný kopec i chlapec-
ká družinka Kudlanek z nejstaršího oddílu. 
Vlakem do Frýdlantu nad Ostravicí vyrazili 
všichni společně. Pak se jejich kroky pocho-
pitelně rozdělily. 

Starší nasadili rychlé tempo vzhůru, 
mladší zvolili jejich oblíbené „vycházkové.“ 
Během stoupání si členové nejmladšího od-
dílu - Špunti zahráli nejrůznější hry, ve kte-
rých si procvičili vše, co jim je blízké a co je 
baví. Nechyběla ani pauza na řízek a teplý 
čaj z termosky. Když konečně zdolali sa-
motný vrchol, nevěřili vlastním očím. Chata 
Ondřejník byla zavřená.

 „Ne, to není možné,“ komentovali situ-
aci malí skauti. Po chvíli, kdy jim hlavní ve-
doucí slíbila, že o návštěvu chaty nepřijdou 
a že se zastaví na nějaké dole pod kopcem, 
se spokojeně vyfotili a svižným krokem 
se vydali zpět. Horu děti sešly snad do 30 
minut, což bylo (uvážíme-li rychlost jejich 
tempa) neuvěřitelné.

Chaty se dočkali, hru si v ní zahráli a do 
Dobré se s úsměvem o dvě hodiny dříve spo-
lečně s vedoucími Leňou, Růžou, Forestem, 
Matesem a Buckou, vrátili.

Lucie Vláčilová

Divadelní představení
Dne 16. listopadu jsme v restauraci 

Obecník sehráli derniéru divadelního před-
stavení Blbce k večeři. Na dobrovolném 
vstupném se vybralo 7 700,- Kč, přičemž 
6 833,- Kč bude věnováno na pomoc misiím 
do Indie a Afriky v zastoupení paní Ivanou 
Mališovou. Zbývající část vstupného byla 
použita na náklady představení. Děkujeme 
restauraci Obecník, že nám umožnili v  jeho 

prostorách nacvičit a dvakrát veřejně zahrát 
tuto divadelní hru a vám divákům za příspě-
vek, který jste věnovali na dobročinné účely. 
Budeme se těšit na další divadelní kusy před 
Doberským publikem. 

 

Za DOBERSKOU SODU
Jan Marenčák

Skautské středisko Doberčata
zajistí Betlémské světlo

Betlémské světlo si můžete vyzvednout v klubovně na faře na Štědrý den od 9 do 10:30.
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Projekt Holocaust
Také letos si žáci 9. ročníku připomně-

li v rámci projektu Holocaust smutný osud 
miliónů obětí nacistického režimu v Evropě. 
Žáci nejprve v hodinách dějepisu zpracovali 
základní údaje, které jsou spojeny s historií 
holocaustu, a seznámili se s konkrétními 

osudy lidí, kteří se dostali do koncentrační-
ho tábora nebo byli společně se svou rodi-
nou jinak zasaženi nacistickou perzekucí. 
Na základě těchto informací pak ve skupi-
nách vypracovali informační plakát a při-
pravili si prezentaci.

Základní škola Dobrá informuje…

Dobrá zahrada – poznání a zábava!
Ve středu 3. prosince byly v kavárně U6 

v areálu Dolní oblasti Vítkovice slavnostně 
vyhlášeny nejúspěšnější projekty v rámci 
13. ročníku grantového programu Prazdroj 
lidem společnosti Plzeňský Prazdroj. Ředi-
tel pivovaru Radegast pan Ivo Kaňák rozdal 
představitelům devíti organizací symbolické 
šeky v celkové hodnotě 2,5 milionu korun, 
v jejich řadách zastupovala naši Základní 
školu v Dobré i paní ředitelka Radka Otip-
ková, která převzala grant ve výši 380 tisíc 
korun na přebudování nevyužitého školního 
atria na středisko environmentální výchovy.

A k čemu budou peníze pivovaru využi-
ty? Náš projekt „Dobrá zahrada – poznání 
a zábava!“ zahrnuje terénní úpravy atria, 
vytvoření suchého koryta řeky Morávky, 
nákup stromků, rostlin a keřů, dále poří-
zení laviček, informačních tabulí a dalších 
prvků. Vzniklá zahrada nabídne prostor 
pro tvůrčí poznávání přírodních souvislos-
tí, motivaci mladé generace k zahradničení 
a bylinkaření, bude inspirací, kde se hra 
mísí s poznáním, v praktickém ohledu na-
bídne možnost terénní výuky nejen přírodo-
vědných předmětů, stane se místem, kde se 

budou odehrávat ekologické výukové pro-
gramy, školení, přednášky a projektové dny 
s ekologickou tematikou. Samozřejmostí je 
poklidné využití krásného prostoru pro vol-
nočasové aktivity školní družiny, kroužků 
a místních dětských organizací.

Velmi děkujeme všem, jejichž zásluhou 
se podaří tento sen brzy realizovat. Naše 
škola a obec se i díky vašim hlasům stane 
opět krásnějším místem k životu.

Mgr. Jan Lörinc

Paní ředitelka přebírá z rukou zástupců
společnosti Plzeňský Prazdroj symbolický
šek v hodnotě 380 tisíc korun.
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Projekt Pomůžu ti rád

Samotný projekt byl pak zahájen v pon-
dělí 24. listopadu, kdy byli všichni deváťáci 
rozděleni do tří skupin a obešli celkově tři 
stanoviště. Na prvním prezentovali výsled-
ky svojí badatelské práce a musíme hned 
poznamenat, že letošní prezentace byly 
opravdu dobře připravené, také informační 
plakáty žáci připravili vzhledem ke zpraco-
vávanému tématu velmi citlivě. Na dalších 
stanovištích se pak seznamovali s proble-
matikou holocaustu do větší hloubky a pra-
covali s digitálními výukovými materiály, 
např. shlédli několik dokumentárních svě-
dectví lidí, kteří strašné peklo holocaustu 
přežili. 

Druhého dne nás přijel navštívit Mgr. 
et Bc. Marek Šimoňák, ředitel gymnázia 
EDUCAnet v Ostravě, který žákům předsta-
vil školní dokumentární fi lm o koncentrač-
ním táboře v Osvětimi, který během svého 
působení na gymnáziu vytvořil student 
Ondřej Grošaft. Všechny diváky působi-

vý dokument oslovil a zbyl čas i na besedu 
s panem Šimoňákem, který mj. vyučuje 
dějepis a ve spolupráci se vzdělávacím por-
tálem Moderní dějiny se věnuje i odborné 
historii. 

Ve středu pak žáci nastoupili cestu 
nejsmutnější, když zavítali přímo do kon-
centračního tábora v Osvětimi. Muzeem 
nepochopitelné hrůzy je provázela velmi 
erudovaná průvodkyně, která dále rozšířila 
jejich vhled do celé problematiky. Naši žáci 
v průběhu exkurze položili květiny u tzv. 
Stěny smrti. Ačkoliv toto téma není rozhod-
ně veselé, je bohužel součástí naší historie. 
A jak přesně poznamenal během svojí ná-
vštěvy pan Šimoňák, když citoval známý vý-
rok amerického fi lozofa George Santayany: 
„Ti, kdo si nepamatují minulost, jsou odsou-
zeni k tomu ji opakovat.“

Mgr. Jan Lörinc

Na konci září proběhla ve spolupráci 
s Dobrovolnickým centrem Adra sbírka ply-
šových hraček. Jelikož se plyšáků vybralo 
opravdu hodně, rozhodl se žákovský parla-
ment povzbudit k dobrovolnictví také žáky 
naší školy, a to projektem Pomůžu Ti rád. 
Členové parlamentu secvičili velmi pěkné 
divadelní představení, ve kterém svým 
mladším spolužákům z 1. stupně předvedli, 
jak i oni mohou pomáhat. 

Na závěr děti dostaly plyšáčky, které si 
pojmenovaly a uložily na viditelné místo ve 
třídě. Plyšáci zatím čekají, až si děti navzá-
jem poví, do jaké dobrovolné pomoci se pus-

Vtipné scénky připravené členy žákovského
parlamentu malé diváky nejen rozesmály,
ale také přiměly k zamyšlení.
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tily a jak se jim jejich dílo daří. Pak teprve 
si svou plyšovou hračku odnesou domů, aby 
jim jejich rozhodnutí být vnímavý k problé-
mům lidí ve svém okolí dále připomínala. 
Věříme, že slibně se rozjíždějící projekt při-
nese své ovoce.

Mgr. Radka Otipková

Společnost VÚHŽ věnovala škole
10 tisíc korun

V soutěži Inovační fi rma Moravskoslez-
ského kraje 2014 každoročně vyhlašované 
Agenturou pro regionální rozvoj a Morav-
skoslezským krajem získala společnost 
VÚHŽ třetí místo za svůj digitální hladi-
noměr. Celou výhru ve výši 10 tisíc korun 
se společnost rozhodla věnovat žákům naší 
školy, peníze poslouží na nákup nových po-
můcek. Děti jim za fi nanční dar poděkovaly 
namalováním obrázků s vánoční a novo-
roční tematikou, které fi rma využije jako 

motivu na PF 2015 pro své zaměstnance 
a obchodní partnery.

Děkujeme společnosti VÚHŽ za proje-
venou štědrost a také za vstřícnost, kterou 
k naší škole vždy projevuje, např. při ex-
kurzích a přednáškách pro žáky 9. ročníku 
v rámci volby povolání. Jsme rádi, že v naší 
obci máme takovouto fi rmu, na jejíž výsled-
ky může být celá komunita právem hrdá.

Mgr. Jan Lörinc

Plyšáci nyní čekají, až se jejich budoucí majitelé
chopí iniciativy.

Projekt Evropa
Ve dnech 3. – 5. prosince probíhal ve 

třídách 7. ročníku projekt Evropa, který je 
pevnou součástí Školního vzdělávacího pro-
gramu. I letos se projekt velmi vydařil.

Prvního dne se žáci v jednotlivých tří-
dách rozdělili do malých skupinek a měli za 
úkol vytvořit informační plakát o jedné z de-
víti evropských zemí. Zaměřovali se na zá-
kladní geografi cké údaje, přírodu, kulturu, 

dějiny, významné osobnosti a další zajíma-
vosti. Žáci mohli využívat učebnu zeměpisu, 
počítačovou učebnu a školní infocentrum, 
všude měli k dispozici atlasy, encyklopedie 
a nezbytný internet. Nakonec svůj stát pre-
zentovali ostatním spolužákům. Některé 
výtvory byly vskutku zajímavé a netradiční, 
např. plakát o Velké Británii byl grafi cky 
upraven do podoby fotbalového dresu.
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Následujícího dne se žáci rozdělili na-
příč třídami podle jednotlivých států, vznik-
lo tedy 9 „národních“ skupin o šesti až sed-
mi členech. Za svůj stát pak žáci soutěžili 
ve vědomostních kvízech a dovednostních 
disciplínách v učebnách zeměpisu a děje-
pisu, v učebně výtvarné výchovy si vyrobili 
sportovní dresy svého státu.

Poslední den byl věnován sportu. Jednot-
livé státy bojovaly v tělocvičnách v různých 
sportovních soutěžích, novinkou byly např. 
kuželky. Všichni soutěžící brali sportovní 
klání velmi vážně, nechyběly slzy radosti 
a zklamání či emotivní diskuze s rozhodčí-
mi. V atmosféře plné dobromyslného heco-
vání se vyučující tělesné výchovy mnohdy 

nestačili divit, jakých výkonů jsou jejich 
svěřenci schopni, když bojují za tým. 

Výsledky zápolení z druhého a třetího 
dne projektu se sečetly a byly vyhlášeny tři 
nejlepší týmy. Na stupni nejvyšším stanula 
reprezentace Španělska, o pořadí na dru-
hém a třetím místě musela díky rovnosti 
bodů rozhodnout až dodatečná střelba na 
koš. Po vítězném koši se rozpoutal zběsilý 
tanec modrožlutých dresů a druhé místo 
tak získalo Švédsko, na třetím místě zůstali 
Finové. 

Je třeba poděkovat všem žákům za úsilí 
a snahu dozvídat se nové poznatky. Děti se 
také učily spolupráci a myšlení v evropských 
a globálních souvislostech. Dále děkujeme 
učitelům, kteří se na projektu podíleli (Jitka 
Drabinová, Dagmar Pohludková, Jaroslava 
Matyskiewiczová, Květoslava Lysková, Jiří 
Šmahlík). Svou troškou do mlýna přispěla 
i školní jídelna, která ve dnech konání pro-
jektu Evropa nabízela např. luhačovického 
špačka, sicilskou polévku nebo segedínský 
guláš. Na závěr děkujeme i Klubu rodičů za 
fi nancování materiálních potřeb a odměn 
pro žáky.

Mgr. Lukáš Kubiena

Informační plakáty o jednotlivých evropských státech 
vykazovaly vysokou estetickou úroveň.

Sportovní štěstí se v závěru nervy drásajícího souboje 
o druhé místo nakonec přiklonilo na stranu Tre Kronor.

Vítězné družstvo Španělska. Arriba España!
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Výukový program o vlcích,
rysech a medvědech

Ve středu 3. prosince 2014 se pro osmá-
ky uskutečnil výukový program „Velké šel-
my v naší přírodě: máme se jich bát nebo 
je chránit?“ 

Velké šelmy jsou charismatičtí vrcholo-
ví predátoři, na kterých je možné názorně 
ilustrovat základní  ekologické vazby v pří-
rodě. Hnutí DUHA Olomouc se ochraně 
a monitoringu velkých šelem věnuje od roku 
2002 a má proto neocenitelné praktické 
zkušenosti z terénu. O vlcích, rysech a med-
vědech panuje množství předsudků a pověr. 
Objektivní informace o velkých šelmách 
pomohou větší toleranci lidí a jejich ochra-
ně. Tyto velké šelmy nám ve dvouhodinové 
besedě poutavě přiblížil pan Michal Bojda. 
Své vyprávění ze života šelem obohatil 
o spoustu fotografi í, videí, které doplnil 
o hlasy zvířat. Mohli jsme si prohlédnout 
ukázky odlitků stop všech tří šelem. Také 
jsme se dověděli, jak se máme chovat, 
kdybychom potkali v lese medvěda či vlka. 

Beseda se nám hodně líbila a určitě ji 
můžeme doporučit i dalším školám. 

Těšíme se na jaro, kdy se u nás opět 
setkáme, ale tentokrát už při praktickém 
monitorování v okolí Skalické Morávky. 

Mgr. Květoslava Lysková
a žáci 8. ročníku

Pan Michal Bojda z hnutí DUHA vypráví o vlcích.

Mikuláš ve škole
V pátek 5. prosince zavítala do tříd na 

1. stupni nebesko-pekelná delegace sv. Mi-
kuláše a jeho pomocníků, jimiž byli dva an-
dělé a strašlivý čert. Vykulené děti sledovaly 
návštěvu nadpřirozených bytostí s náležitou 
úctou, zvláště služebník pekla naháněl svým 
krutopřísným profesionalismem hrůzu těm 
žákům, kteří nemají zrovna čisté svědomí. 
Děti svatému muži a jeho asistentům zare-
citovaly či zazpívaly písničky a za odměnu 

„Do pytle půjdeš, osobo peklu propadlá, bl bl bl bl bl!“



12/2014

- 21 -

dostaly drobné sladkosti. Povídá se, že příští 
rok přijde čertů více, neb děti jsou prý stále 
zlobivější. Snad naše milé čtenáře potěší fo-

tografi e školního Mikuláše a zpříjemní jim 
čekání na Vánoce.

Mgr. Jan Lörinc

Zprávičky z naší školičky „Barevný svět“

Listopad plný magie a kouzel
Do naší MŠ „Barevný svět“ zavítal v lis-

topadu mladý profesionální kouzelník Aleš  
Krejčí, který si pro děti připravil kouzelnické 
představení pod názvem „Vyčaruj mi pohád-

ku.“ Pan kouzelník děti provedl kouzelným 
pohádkovým lesem, děti pomáhaly panu 
kouzelníkovi čarovat a naučily se společně 
nová kouzla, např. jak si přičarovat penízky. 

Tak nám nastal pro naše děti tolik očekávaný předvánoční čas adventu plný očekávání, 
tajemství a hlavně vzájemného dávání, radosti a splněných přání. My se však ještě krátce pře-
neseme do loňského měsíce:
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Pan farář nás tentokrát pozval do míst-
ního kostela o něco dříve, aby si děti mohly 
prohlédnout nové zvony, které byly vyrobe-
ny panem sochařem z Halenkova. Zvony 
jsou věnovány sv. Jiřímu, sv. Antonínovi 
a Panně Marii. Děti si zvony prohlédly, ale 
také měly tu možnost vyzkoušet si pomocí 
dřevěného kladívka, jak zvony krásně znějí. 
Děkujeme panu faráři za jedinečný zážitek.

A jak ten čas tak rychle běží, máme již 
za sebou i letošní Mikulášskou besídku. 
Děti se nejprve vydaly do společenského 
sálu ZŠ, kde pro ně byla připravena „Vá-
noční pohádka se skřítky.“ Skřítkové Koktík 
a Breptík se připravovali na Vánoce a děti 
jim v jejich snažení pomáhaly. Společnými 
silami děti strojily vánoční stromečky, zdo-
bily domeček a také si zazpívaly vánoční pís-
ně a koledy. Po pohádce se děti vrátily zpát-
ky do svých tříd, kde už netrpělivě vyhlížely 
Mikuláše, Anděla a také Čerta, bez něhož 
by se Mikuláš neobešel. A Mikuláš se svými 

pomocníky měli tentokrát práce nad hlavu, 
jelikož museli navštívit všech šest tříd naší 
MŠ. Nakonec se děti dočkaly a byly většinou 
zaslouženě odměněny balíčky se sladkostmi 
i drobnými dárky.

Ale nejvíce děti zaujalo kouzlo se svítícími 
bludičkami, které pohladilo srdíčko kaž-
dého přítomného dítěte. Děti byly nadšené 

a jistě pana kouzelníka rády uvítají i příště, 
jak si vzájemně slíbili.

Prohlídka nových zvonů v místním kostele

Mikulášská nadílka
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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 již šest tříd naší ma-
teřské školy. K dnešnímu dni navštěvuje 
naše předškolní zařízení 148 dětí. 

Dalším naším cílem je podpora různoro-
dosti výchovně vzdělávacího procesu proto, 
abychom z naší práce vymýtili stereotyp. 

Touto cestou bych chtěla poděkovat 
všem sponzorům z řad rodičů, kteří ne-
malou měrou jak fi nančně, tak materiálně 
podporují výchovně vzdělávací práci v naší 
mateřské škole.  

Všechny námi stanovené cíle můžeme 
plnit jen za předpokladu, že ke své práci při-
stupujeme zodpovědně a aktivně, že máme 
podporu zástupců obce, kteří naše požadav-
ky 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.
Pokud byste si chtěli zpříjemnit ten-

to adventní čas, přijměte naše pozvání na 
předvánoční koncert dětského pěveckého 
sboru mateřské školy, který se uskuteční 
ve čtvrtek 18. 12. 2014 v 16 hodin v kostele 
sv. Jiří v Dobré pod vedením paní učitel-
ky Bc. Marie Adamusové a paní učitelky 
Mgr. Ludmily Sikorové.  

Vážení spoluobčané, závěrem mi dovol-
te, abych Vám i našim dětem jménem všech 
zaměstnanců mateřské školy popřála klidné 
a spokojené Vánoce a úspěšné vykročení do 
roku 2015.

Mgr. Jana Bódisová, řed. MŠ

Nyní se již děti ve svých třídách chystají 
na „Vánoční posezení s rodiči“ a ještě o den 
dříve se naši předškoláci vydají na návštěvu 
skanzenu v Rožnově.  

Mgr. D. Dvořáčková

Mikulášská nadílka
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Tři nové zvony v kostele sv. Jiří v Dobré

Vánoce 2014 - Dobrá

V doberském kostele sv. Jiří byly tři zvo-
ny. V srpnu 1916 přišla vojenská komise 
a vojáci shodili z věže dva zvony. V srpnu 
1917 se to opakovalo a shodili největší zvon 
ulitý v roce 1755. Začátkem roku 1919 za-
čala sbírka na nové zvony. Za veliké radosti 
všech farníků byly tři nové ocelové zvony 
29. srpna 1920 požehnány. Byly ulité ve Vít-
kovicích.

V pátek 14. 11. 2014 byly dovezeny tři 
nové zvony. Ulil je akademický sochař Jo-
sef Tkadlec v Halenkově u Vsetína. Největší 
zvon je svatý Jiří, váží 555 kg a zní tónem 
as 1. Prostřední je svatý Antonín, váží 348 kg 
a hlaholí tónem b 1. Nejmenší je Panna Ma-
ria, váží 229 kg a tón je des 2. Cena těchto 
nových zvonů je 1 222 000,- Kč. 

Staré zvony byly věnovány do tři růz-
ných farností litoměřické a králové hradec-
ké diecéze. Největší do Liběšic u Litoměřic. 
Prostřední do Dobrušky a malý do Horní 

Rovně. Tyto obdarované kostely od 2. světové 
války zvony nemají a jsou vděční za tento dar.

Naše nové zvony požehná otec biskup 
František Václav Lobkowicz v sobotu 13. 12.
2014 při mši svaté v 10.30 hodin. Potom 
uslyšíme jejich hlahol ráno v šest, v poledne 
a večer v šest hodin. Také budou slyšet před 
každou mší svatou, při pohřbech a svatbách.

Staré zvony si můžete prohlédnout
na tomto odkazu:
http://bvi.rajce.idnes.cz/Treti_tridy-
_v_kostele_v_Dobre_12.11.2014_-_fo-
to_P._Bohumil_Vicha/

Nové zvony jsou k vidění zde:
http://bvi.rajce.idnes.cz/Nove_zvony_v_
kostele_sv._Jiri_v_Dobre_14.11.2014_-_
foto_P._Bohumil_Vicha/

 
P. Bohumil Vícha, farář v Dobré

Drazí přátelé!Drazí přátelé!
 Radostné a požehnané svátky Kristova narození  Radostné a požehnané svátky Kristova narození 

 a Jeho pomoc a ochranu po celý rok 2015 a Jeho pomoc a ochranu po celý rok 2015
 Vám všem přeje a vyprošuje  Vám všem přeje a vyprošuje 

 P. Bohumil Vícha

24. 12. 2014 15.00 a 22.00 hod.
25. 12. 2014 8.00 a 10.30
26. 12. 2014 8.00 a 10.30 hod.
31. 12. 2014 8.00 a Prašivá 15.00 hod.
     1. 1. 2015 10.30 a 15.00 hod.

Výstava betlémků je do 2. 2. 2015 v boč-
ní kapli našeho kostela svatého Jiří. 

Je možno ji shlédnout vždy půl hodiny 
před každou mší svatou.
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Judisté mohou bilancovat
úspěšnou sezónu

Republikovým šampionátem mladšího 
žactva skončila předposlední listopadovou 
sobotu mistrovská sezóna judistů. Úspěšně 

si vedla především Eliška Kubíčková, která 
vybojovala bronzovou medaili a završila tak 
letošní výčet zisku mistrovských medailí 
pro náš klub. Mistrovství se zúčastnil také 
doberský Luděk Kubíček, který byl papíro-
vým favoritem na titul. Jenže papír míní, 
soupeř mění. Luďa po nepřesvědčivém vý-
konu neprošel úvodními koly neúprosného 

vyřazovacího systému. Mistrovství republi-
ky mladších žáků je vždy tak trochu sázkou 
do loterie. Také letos se jako v minulých le-
tech projevovala nevyzrálost a nezkušenost 
„borců“, především v taktické a psychické 
oblasti. Za úspěch je však potřeba považo-
vat i samotnou účast na mistrovství, které-
mu předcházejí náročné nominační soutě-
že. Náš klub působí v konkurenci dalších 
220 klubů. Získat třeba jen jednu medaili na 
mistrovství republiky znamená pro mnoho 
z nich několikaleté úsilí a obrovský úspěch.

Rok 2014 byl pro judisty
z Dobré mimořádně úspěšný

V práci s mládeží patřili k předním 
klubům českého svazu juda. Podíleli se na 
zisku 11 medailových umístění z nejvyš-
ších republikových a vybojovali dva tituly 
v soutěžích družstev. V historii klubu je tak 
letošní sezóna nejúspěšnější, co se týče po-
čtu vybojovaných medailí. Ze soutěží Čes-
kého poháru dovezli členové klubu 22 me-
dailí, z toho 6 zlatých. Vybojovali 12 titulů 
a dalších 19 medailí na krajském přeboru. 
Z mistrovství Moravy si naši nejmladší ben-
jamínci dovezli titul a šest medailí. Dorosten-
ci hostovali v předních moravskoslezských 
týmech a podíleli se na zisku medailových 
umístění z MČR družstev. Úspěšně jsme 

Eliška Kubíčková vybojovala v roce 2014
bronz na mistrovství republiky.
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bojovali na významných mezinárodních sou-
těžích v Polsku (Bytom, Myslowice, Jastřem-
bie, Gliwice, Opole, Waršava, Wroclav), Na 
Slovensku (Žilina, Pezinok, Rimavská So-
bota, Galanta, Martin, Povážská Bystrica), 
v Maďarsku Budapešť a Güyer. V Rakousku 
Graz, Vockabruk, Krems. Ve Francii, v Ho-
lansku. V roce 2014 vybojovala naše mládež 
více než 1325 vítězných utkání doma i v za-
hraničí. Zúčastnili jsme se 32 soustředění 
a nadstandardních tréninků u nás i v zahra-
ničí. Nejlepší judisté měli šanci odtrénovat 
za rok 340 hodin, v průměru naši borci od-
trénovali 140 hodin. V roce 2014 se připra-
vovalo na našich 4 základnách celkem 350 
dětí a mládeže včetně krajského výběru.

Mezi nejúspěšnější doberské judisty 
patřili Karolína, Luděk a Eliška Kubíčkovi, 
Nikola a Daniel Šimkovi, Natálie Majdlo-
chová, Kamil Kisza, Petra Stachová, Nikol 
Mikolášová, Vít Jerglík, Lukáš Janulek, 
Marek Měchura, Vojtěch Kopecký, Tobias 
Burkot, Adam Žídek, Iveta Kočí, Jan Jančík, 
Petr Vičar a Petr Lisník. Na příležitost v na-
stávajícím roce čeká celá stovka dalších ta-
lentovaných a nadějných chlapců a děvčat, 
kteří se poctivě připravují nejen pro závodní 
kariéru, ale také pro radost z pohybu a zisk 
výborné fyzické a psychické kondice. 

Naše judisty přijal hejtman 
kraje a také krajský
policejní ředitel

Oba tito významní představitelé kraje 
osobně poděkovali našim nejlepším za vzor-
nou reprezentaci a vítězství v mistrovství 
republiky družstev krajů a starších žaček. 
Uznání se dostalo také trenérům vedeným 
hlavní trenérkou Pavlou Prőllovou.

V průběhu roku 2014 
eviduje oddíl judo Dobrá 
127 aktivních členů

Díky výborné spolupráci se mohou čle-
nové klubu připravovat také na základnách 
v Raškovicích, Skalici a Na Bahně FM, což 
přináší možnost až pěti tréninkových jedno-
tek v týdnu. Základna v Dobré je pilířem se-
skupení regionálních oddílů juda. Ve výbor-
né spolupráci s mateřskou školkou v Dobré 
již druhým rokem s úspěchem provozujeme 
kroužek nejmenších dětí, které se zábavnou 
formou učí zejména základům gymnastiky 
a juda. 

Nejmenší děti z Dobré patří k budoucím
nadějím českého juda.
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Cílem vedení klubu nadále 
zůstává především rozšíření 
nabídky sportovního vyžití 
pro co největší počet dětí 
z širokého okolí

Nabízí se jim účast na přípravě v  indi-
viduálním olympijském sportu pod kvalit-
ním trenérským vedením. Možnost dostá-
vají všichni 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 mistrovských soutěžích a výchova spor-
tovců, kteří se mohou ucházet o státní re-
prezentaci. 

Děkujeme vedení obce, 
školy, sponzorům a všem 
rodičům,
kteří nás podporují a bez kterých by naše 
práce nebyla možná. Díky vám všem dosa-
hujeme tak dobrých výsledků. 

Judisté přejí všem 
občanům Dobré krásné 
prožití vánočních svátků, 
šťastný a úspěšný
rok 2015

Jsme rádi, že můžeme svojí prací přispět 
k úspěchům doberského sportu. Držte nám 
palce.
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Pozvánka chrámového sboru na

v neděli 28. prosince od 15 hodin do kostela sv. Jiří
Vánoční koncertVánoční koncert

V podání chrámového sboru za doprovodu orchestru zazní Česká mše vánoční J. J. Ryby 
Hej, Mistře. Jste srdečně zváni. Výtěžek z dobrovolného vstupného bude použit pro Tříkrá-
lovou sbírku Charity ČR. 

Chrámový sbor s orchestrem vystoupí také při mších svatých na Štědrý den ve 22 hodin 
a na Boží hod vánoční v 8 hodin a provede vánoční mši Františka Kolaříka. Po celý rok 2015 
si budeme připomínat 710 let od první zmínky o naší obci. Vánoce jsou vhodnou příležitostí 
k zahájení oslav tohoto jubilea a náš sbor rád přispěje k slavnostní atmosféře.   

Chrámový sbor oslaví také své malé jubileum. Právě o Vánocích tomu bude 55 let, co nás 
vede pan Zdeněk Tesarčík, náš varhaník, dirigent a sbormistr.

Požehnané prožití vánočních svátků a šťastný nový rok všem přejí členové chrámového sboru.

Jmenuji se Miriam Dýrrová
Již třetím rokem ve vašem společenském sále při ZŠ Dobrá probíhají Jarní a Podzimní 

koncerty pod záštitou OÚ Dobrá. Účast na těchto koncertech je velká a také mezi dětmi, 
které na těchto koncertech vystupují, se těší oblibě, protože si nejen zahrají, ale také mo-
hou se předvést, rovněž uvidí a uslyší starší „spolužáky“ - studenty Janáčkovy konzervatoře 
a Gymnázia v Ostravě, kteří na těchto koncertech ještě nikdy nechyběli.

Mám prosbu, zda byste mi mohli v rámci rozpočtu obce pomoci se:
zaplacením jízdného - konzervatoristům, popříp. jejich pedagogům, kteří přijedou s nimi,
  - některé soubory, např. baletky, které byly přítomny na podzimním koncertu, jejich peda-
gogové si prosili za každé číslo 1000,- Kč. To si dají do společné kasičky a pak mohou jezdit 
na jiná vystoupení, nebo si mohou pořídit nový kostým, který není nejlevnější. Neberte to 
tak, že si vydělávají. Každému studentu konzervatoře jsem dávala 100,- Kč, profesorům, 
jako pedagogický dozor 300,- Kč a mému korepetitorovi, který mě na pódiu doprovázel 
500,- Kč. Koupit občerstvení = minerálky, přichystat čaj... výzdoba sálu, pro studenty 
a jejich pedagogy - květiny, pro žáky - např. oplatek... něco levného a dobrého, aby byly tyto 
akce známé, podávám do zpravodajů různých obcí pozvánky, které také musím zaplatit.

S čím si s rodiči poradíme: pohoštění pro účinkující, ustavení židlí na koncert, pomoc při 
konání těchto akcí, úklid po akcích. Obecní úřad mi vytiskne plakáty, pozvánky a programy.

Každá akce něco stojí, a pokud chceme hezké i kvalitní koncerty a rozvíjející se děti, měli 
bychom pomoci. Chtěla bych vás požádat o 10 000,- Kč na organizaci obou těchto koncertů.

Děkuji.
Poznámka:  Vím, že jsem učitelkou hudby, tím vlastně podnikám, ale nerada bych v tomto

konkrétním případě vystupovala jako žadatelka - podnikatelka, ale jako žadatelka - vedoucí
souboru a učitelka. Miriam Dýrrová
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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!

Pronájem bytů 
v obci Dobrá

Nabízíme k pronájmu
poslední volné byty.

Byty jsou vybaveny kuchyňskou linkou, 

WC, koupelnou s  masážním sprch. bo-

xem aj.

Možnost pronájmu i  bytu kompletně vy-

baveného nábytkem a ostatním zařízením 

(manažerské byty).

Bytové domy i  byty jsou po revitalizaci, 

v blízkosti středu obce.

K dispozici vlastní parkoviště nebo mož-

nost pronájmu garáže.

Kontakt:
mobil: 603 854 852

e-mail: alosed@seznam.cz

Změna ordinační doby DS Dobrá, MUDr. Iva Kučerová
31. 12. 2014   středa        NEORDINUJE

Nutné případy ošetří DS Raškovice, tel.č.: 733 685 195 v době od 7.30 – 10.00 hodin.

Tiskárna Kleinwächter



- 30 -

Vedení účetnictví, daňové evidence

Poradenství začínajícím firmám a živnostníkům

Zpracování mzdové a personální agendy

Daňové poradenství a optimalizace

Daňová přiznání

Zastupování na úřadech

Ing. Radka Ellnerová

Raškovice 500

Tel:

E-mail:

732 906 235

ellnerova@centrum.cz

Dlouholeté zkušenosti a profesionalita

Ušetřete svůj čas - nechte vedení účetnictví na nás.

ÚČETNÍ KANCELÁŘ
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jxÄÄÇxáá Xä|àt 
Šárka Golatová 

 

P EJE VŠEM KRÁSNÉ SVÁTKY VÁNO NÍ A DO NOVÉHO 
ROKU 2015 HODN  ŠT STÍ, ZDRAVÍ A SPOKOJENOSTI. 

 

  

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

 

MASÁŽE –  relaxa ní, zdravotní, rekondi ní 

 

RELAXA NÍ BALÍ KY - pro dvojice 

                

Kontakt: Šárka Golatová, Nižní Lhoty 26,  
tel. 606 930 822, www.masazeevita.cz 
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KADEŘNICTVÍ, MANIKÚRA
A NEHTOVÁ MODELÁŽ

V NOŠOVICÍCH v budově OBECNÍHO ÚŘADU
(1. patro, nad prodejnou smíšeného zboží)

Nabízíme:

- Stříhání dámské, pánské a dětské - Lakování

- Foukání vlasů - Masáž rukou

- Barvení vlasů - Suchá manikúra

- Melírování vlasů - Mokrá manikúra

- Společenské a svatební účesy - Japonská manikúra P-Shine

- Trvá ondulance - Nehtová modeláž gel, akrygel

V případě zájmu lze nabídku služeb rozšířit

(depilace, parafínový zábal)

Otevírací doba kadeřnictví:

 Po a Pá 8.00 – 17.00 h

          ST 12.00  – 18.00 h

          So pouze na objednání

Tel. 776 191 501

Manikúra a nehtová modeláž na objednávku

tel. 723 360 239
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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 Zdravá výživa, Taťána Jursová

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.
Sazba a tisk © Kleinwächter, Frýdek-Místek. Uzávěrka příštího čísla 12. 1. 2015 do 12.00 hodin.



Sbírka
plyšáků

Nové zvony

Poděkování členům komisí

Přednáška ke kompostérům
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BETLÉMSKÉ SVĚTLO

ÚZEMNÍ PLÁN

BETLÉÉMSKÉÉ SVĚĚTLO

ÚZEMNÍ PLÁN

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2015

Volejbalový turnaj


