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Vážení občané,

dovolte, abych Vás pozval na 21. jed-
nání Zastupitelstva obce Dobré, které se 
uskuteční v pondělí 12. září 2022 od 17 ho-
din ve společenském sále základní školy. 
Všechna jednání zastupitelstva jsou veřejně 
přístupná a  program je vždy zveřejněn na 
úřední desce a  také na informačních tabu-
lích v obci.

Jak víte, probíhá rekonstrukce a  gene-
rální oprava mostu přes řeku Morávku. 
Stavba probíhá dle schváleného harmono-
gramu a bude dokončena do 15. září 2022. 
Jedná se o složitou opravu v místě přírodní 
rezervace, což klade zvýšené nároky na prů-
běh stavebních prací. Investorem je obec 
Dobrá a  stavba je podpořena investiční 
dotací statutárního města Frýdek-Místek. 
Moc Vám děkujeme, že využíváte náhradní 
trasy pro pěší, kterou je lávka u  Kačabaru. 
Motoristé musí použít objízdnou trasu přes 
Skalici. Děkujeme za Vaši trpělivost. Po 
opravě bude most opět sloužit k  průchodu 
pro pěší a průjezdu osobními auty a vozidly 
do 3,5 tuny s omezením. 

Sdružení obcí povodí Morávky Vás zve 
na Kulturní den SOPM, který se bude ko-
nat v neděli 14. srpna 2022, v době od 15 do 
18 hodin, v  kulturním areálu Kamenité ve 
Vyšních Lhotách. Můžete se těšit na vystou-
pení hudební skupiny STANLEYS´ DIXIE 

STREET BAND a  bohatý program bude 
připraven i pro děti. Akce se koná za každé-
ho počasí, na místě možnost zakoupení ob-
čerstvení. Naše obec mimořádně vypraví na 
akci autobus, který bude přistaven v neděli 
14. 8. 2022 na zastávce Dobrá-střed s  od-
jezdem ve 14:30 hodin. Odjezd po skončení 
akce z areálu Kamenité ve Vyšních Lhotách 
bude v 17:00 hodin. 

Prosíme zájemce, aby se přihlásili 
předsedkyni Klubu seniorů paní Drahušce 
Gryžboňové, email: drahomira.gryzbono-
va@gmail.com nebo na telefonním čísle 
724 074 004.

Jak jistě víte, v  minulých dvou letech 
jsme z  důvodu covidové situace nemohli 
uspořádat tradiční akci na konci prázdnin. 
O  to více mne těší, že Vás mohu tímto sr-
dečně pozvat na setkání v  sobotu 27. srp-
na 2022, u  příležitosti konání Dne obce – 
VELKá DOBERSKá 2022. Přijďte se po-
bavit se svými rodinami a přáteli do areálu 
víceúčelového hřiště, kde bude pro všechny 
připraven velmi rozmanitý kulturní pro-
gram a  bohaté občerstvení. Další zajímavé 
informace k  této společenské akci najdete 
na našich webových stránkách nebo v tomto 
vydání Doberských listů.

Těšíme se na Vás!
Ing. Jiří Carbol

starosta obce
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VELKÁ DOBERSKÁ 2022
27. srpen 2022
multifunkční hřiště při ZŠ Dobrá

2. část (závěrečná)
Jak jsem slíbil, dokončím nyní povídání 

o  tom, na co se budete moci těšit v sobotu 
27. srpna 2022, pokud navštívíte areál mul-
tifunkčního hřiště a oslavíte s ostatními sou-
sedy Den obce Dobrá.

Než vás budu informovat o hlavní pod-
večerní programové části, dovolte mi sezná-
mit vás s doprovodným programem. 

Součástí nabízené zábavy bude tra-
diční koutek pro nejmenší děti se skáka-
cím hradem, kolotočem, vláčkem. Ztrace-
nou energii mohou děti do 15 let načerpat 

v  rámci zastávky u  Andělských dobrot. 
Pro starší děti bude zase po nějaké době ote-
vřená Laser Aréna. 

Novinkou letošní Velké Doberské 
bude lezecká stěna. Atrakci budou ob-
sluhovat tři profesionální instruktoři 
a  šanci zkusit si tento náročný sport tře-
ba poprvé v  životě bude mít každý z  vás. 
Každoročně naše pozvání k  účasti adresu-
jeme pracovníkům Charity FM a  jsme moc 
rádi, že se s nimi setkáme i letos. Jen připo-
mínám, že je poznáte podle charakteristic-
kých červených triček a úsměvů na tváři.

Než odtajním další vystupující, dovolím 
si vám představit novou moderátorskou dvo-
jici, která nás bude provázet odpolední částí 
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oslav. Poprvé před vás předstoupí Klaudie 
Skokanová a Benjamin Plonka. Oba jsou 
žáky naší základní. Popřejme jim štěstí, ne-
boť zaujmout diváky bývá mnohdy nelehký 
úkol. Osobně věřím, jej zvládnou s  grácií, 
i přes začátečnickou nervozitu.

A  kdo nás v  Dobré tedy v  sobotu v  podvečer 
pobaví?

Velká Doberská je známá tím, že dává 
šanci mladým kapelám ukázat se před vět-
ším publikem. Kapela Nedivoč si zatím své 
širší publikum hledá. A  pomalu se jí daří 
získávat větší a větší pozornost. Věřím, že se 
můžeme těšit na skvělý zážitek. 

Nedivoč – kapela s  repertoárem stejně 
pestrým, jako je její rodná Ostrava. 

Nedivoč je ostravská kapela skvělých 
muzikantů a hlavně kamarádů, která vznik-
la v září 2016. Základ jejich autorské tvor-
bě položil bývalý bubeník kapely Jiří Krhut. 
Svoje debutové album Vale pletichám kape-
la vydala v září 2018 a obsahuje pop, rock, 
ale i  třeba šanson nebo balady. Barvitost 
desky doplňují svým hlasem hosté jako Ma-
rie Rottrová, František Segrado, Ester Ko-
čičková nebo Ondřej Ruml. 

Nejznámější skladba z alba - Fotky z vý-
letu – zazněla v seriálu sKORO NA mizině 
(2020) a  posluchači ji mohou pravidelně 
slyšet na vlnách Českého rozhlasu. Píseň 
Fotky z výletu se dočkala i neotřelého video-
klipu režírovaného Vladimírem Skórkou, 
který klip pojal jako varování před nezdra-
vou závislostí na selfíčkách. 

V  únoru 2022 kapela vydala své druhé 
album Svítá obsahující devět písní převážně 
z tvorby frontmana Sváti Tuleje. 

Nedivoč hrají a  nedivočí. Své písničky 
zpívají česky a  někdy i  slovensky. Hrají ve-
sele, smutně, sladce i hořce, prostě příběhy, 
které všichni ze života znají. Jak sami říkají: 
„Nechceme si na nic hrát a do ničeho se styli-
zovat. Prostě tak, jak to z nás jde, tak to taky 
cítíme, a  tak se nám to líbí. A  navíc v  hud-
bě, stejně jako v životě, jsou závody, které už 
zkrátka neběžíme.„ 

Členové:
Sváťa Tulej - Zpěv
Adam Farana - Piano
Vojta Šňupárek - Kytara
Janko Smichovič - Baskytara
Jan Krompolc – Bicí

Hlavní hvězdou letošní Velké Dober-
ské bude Beata Hlavenková.

Dovolte mi použít slova z promo materiá-
lu zpěvačky:

Beata Hlavenková, pianistka, sklada-
telka, zpěvačka, aranžérka a producentka, 
je jednou z  nejvýraznějších současných 
muzikantek s  nezaměnitelným nadžánro-
vým autorským rukopisem. Její hlavní de-
vízou je odvaha – odvaha experimentovat, 
hledat nekonvenční harmonie a  aranžmá. 
Žánrová svoboda, opírající se o  hluboké 
povědomí o  jazzu, moderní klasické hud-
bě, popu i písničkářství, se ve všech jejích 
projektech prolíná s  jasně rozpoznatelnou 
soustředěnou a  citlivou interpretací. Na 
kontě má vlastní alba oceněná prestižní-
mi hudebními cenami, spolupracuje jak 
s českými, tak světovými hudebníky, sklá-
dá hudbu pro film (Dukla 61, Zátopek) 
a  divadlo (VerTeDance a  další), pro děti 
(Pišlické příběhy, Ó, ó, ó, vajíčko), aran-
žuje písně, od malých forem v  akustické 
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podobě či zvukovém designu, až po sym-
fonický orchestr. Právě za Zátopek hudbu 
k filmu Zátopek byla nominována na cenu 
Český lev 2021 v kategorii Nejlepší hudba. 
Je také hudební producentkou debutového 
alba Vojtěcha Nýdla Dítě z větru. 

Se vznikem alba Sně roku 2019, jejího 
prvního zpívaného alba, postavila Kapelu 
Snů, kam přizvala trumpetistu a  bubeníka 
Oskara Töröka, baskytaristu Miloše Petera 
Klápštěho a kytaristu Patricka Karpentskiho. 

S Kapelou Snů a řadou hostů jako David 
Stypka, Oto Klempíř, Thom Artway, Rich 
Perry, Vojta Nýdl, Tomáš Liška vydala u čes-
kého vydavatelství Minority Records v říjnu 
2021 své šesté sólové album Žijutě, které 
získalo dvě nominace na Cenu Anděl 2021.

Z výše uvedený slov je zřejmé, že se mů-
žeme těšit na nevšední zážitek.  

Zklamáním pro některé návštěvníky bude 
absence ohňostroje. Potěšíme však ta zvířata, 
kterým salvy petard a zvuk světlic škodí.
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Na závěr mi dovolte poděkovat všem za-
městnancům obecního úřadu, kteří se rok 
co rok podílejí na přípravách a  organizaci 
této pro naši obec významné akce. Bez nich 
a  dalších spolupracovníků by akce tohoto 
typu neměla svou úroveň vysokou kvality 
a nelákala spoustu návštěvníků.

Velký dík náleží všem našim složkám – 
ať se jedná o  hasiče, myslivce, judisty, fot-
balisty či skaut – jejich snaha nabídnout 

návštěvníkům chutné a kvalitní občerstvení 
je již mnoho let samozřejmostí.

Snad se nám vyhnou problémy se 
vzrůstajícím počtem lidí s  onemocněním 
covid-19, snad splníme všechny případné 
restrikce a  na víceúčelovém hřišti ten Den 
obce společně a s chutí oslavíme!

Na viděnou v sobotu 27. srpna 2022!

Jménem organizačního výboru
Milan Stypka

POPLATEK ZA ODPADY ROK 2022 
Poplatek za odpady  – sazba poplatku pro fyzickou osobu činí 440 Kč.
   – Děti od 11 - 15 let včetně – ve výši 50 % sazby.
Osvobozeni od poplatku jsou:  – děti do věku 10 let včetně
    – občané obce Dobrá starší 80 let včetně.

Poplatek za odpady pro fyzickou osobu, která má ve vlastnictví stavbu určenou 
k  individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není přihlášena žádná 
fyzická osoba činí 440,- Kč.

Poplatek hraďte v průběhu roku, nejpozději však do konce září.
Platbu možno provést hotově do pokladny OÚ Dobrá, dveře č. 17   

nebo
převodem na účet číslo: 168 197 5309/0800,  VS: 1337 + čp.

- do poznámky uvádějte, za koho odpady platíte – vypište osoby – nestačí napsat rodi-
na Čápová – platba nebude přiřazena do doby, než doložíte, za koho konkrétně byla 
provedena (zaplatíte-li převodem, známka na popelnici Vám bude zaslána domů)

ZAHRÁDKÁŘSKÁ PORADNA
vždy první čtvrtek v měsíci od 17 – 18 hodin v Hasičské zbrojnici v Dobré.
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Jak správně třídit plasty?
37,8 kilogramu – tolik plastu vytřídí 
v průměru jedna česká domácnost za 365 
dní. A co všechno vlastně do této skupiny 
patří? Seznam je poměrně rozsáhlý – od 
svačinových sáčků, igelitek a PET lahví až 
po plastové hračky. 

Historie plastů jako materiálu není del-
ší než dvě stě let. Plast je materiál, který se 
uplatňuje téměř ve všech oblastech lidské 
činnosti – v mnoha ohledech je už jen stěží 
nahraditelný a jeho spotřeba neustále roste. 
V ČR se třídí do žlutých kontejnerů či pyt-
lů na separovaný odpad. Do nich můžeme 
vytřídit svačinové sáčky, fólie, igelitové taš-
ky, PET lahve, kelímky, krabičky, pěnový 
polystyren a další druhy plastů. Co vše mů-
žeme do žlutého kontejneru vyhodit, nám 
napoví samolepka, která je na každé nádobě 
na třídění odpadu. Hlavně u  „petek“ nebo 
kelímků bychom měli před vhozením do 
kontejneru minimalizovat jejich objem se-
šlápnutím nebo zmáčknutím. Do tříděného 
plastu rozhodně nepatří mastné nebo jinak 
znečištěné obaly, ani celofán. 

Takto vytříděný plast putuje na dotřiďo-
vací linku, kde se ručně dotřídí. Pracovníci 
ho na třídícím páse rozdělí podle druhů na 
základní skupiny (PET lahve, duté plasty, 
fólie, polystyren a směsný plast) a vyberou 
z  něj případné nečistoty. PET lahve se při-
tom ještě rozdělují podle barev. Takto roz-
tříděný plast se slisuje do balíků a  odváží 

k  dalšímu zpracování. U  zpracovatelů se 
dále drtí, pere a  upravuje na požadovanou 
surovinu pro výrobu finálních produktů. 

Proč recyklovat plast?
Plasty se vyrábějí z  ropy. A  jak jistě 

všichni víme, zásoby této suroviny, stejně 
jako dalších přírodních zdrojů, jsou omeze-
né. Třídění a recyklace plastů je tedy rozhod-
ně na místě. 

Nejčastěji z  vytříděných plastů vzniká 
tzv. regranulát, který má podobu malých 
peciček a  je již vstupní surovinou pro vý-
robu nových plastových výrobků. Na reg-
ranulát se zpracovávají hlavně fólie a obaly 
od potravin. Recyklované plasty najdete ve 
většině nových plastových výrobků. Pěnový 
polystyren se zpracovává do izolačních tvár-
nic a tepelných izolací. Ze směsných plastů 
se pak vyrábějí například ploty, zatravňova-
cí dlažba, zahradní kompostéry nebo pro-
tihlukové zábrany. Z vytříděných PET lahví 
se vyrábějí nové PET lahve nebo technická 
a textilní vlákna, která se pak používají pro 
výrobu koberců nebo oděvů. Například 
z  pouhých 50 PET lahví lze vyrobit jednu 
fleecovou bundu. 

Tříděním a recyklací plastů šetříme ener-
gii i  neobnovitelné přírodní zdroje – kon-
krétně ropu. Ročně pak díky třídění a recy-
klaci obalových odpadů společně ušetříme 
29 km2 přírody. 

DO ŽLUTÉHO KONTEJNERU PATŘÍ DO ŽLUTÉHO KONTEJNERU NEPATŘÍ
•  fólie, igelitové sáčky, plastové tašky •  obaly se zbytky jídla nebo čisticích prostředků
•  sešlápnuté PET lahve, kelímky od jogurtů •  molitan
•  nádoby od kosmetiky a čisticích prostředků •  podlahové krytiny, novodurové trubky, PVC
•  obaly od CD, polystyren (menší kusy) •  zbytky materiálů z 3D tiskáren (ABS, PET-G…)

Zdroj: EKO KOM, a.s.
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Kovy do žlutých nádob s plastem
Kovové obaly bohužel často končí ve 

směsném komunálním (zbytkovém) odpa-
du. Přitom se jedná o snadno recyklovatelný 
odpad, který stačí pouze odložit na správné 
místo! Od roku 2015, kdy začalo platit v ob-
cích v ČR povinné třídění kovových odpadů, 
se možnosti sběru kovových odpadů pro ob-
čany začaly rychle rozšiřovat.

Jelikož města a  obce velmi často bojují 
s omezenými prostory v ulicích, stále častě-
ji se můžete setkat s  tzv. více komoditními 
sběry, kdy kovy lze třídit například dohro-
mady s  plasty nebo nápojovými kartony. 
V  těchto případech jsou kontejnery vždy 
označeny samolepkami s popisem, co přes-
ně je možné do kontejneru vytřídit.

I v naší obci je možné sbírat kovové od-
pady společně s plasty do žlutých nádob.

Jelikož jsou plasty ze žlutých kontejnerů 
dále ručně dotřiďovány podle barev a  ma-
teriálů na třídicí lince, je relativně snadné 
takto dotřiďovat také další druhy odpadu, 
například kovy, aniž by to způsobilo vážné 
komplikace.

Tento způsob sběru je nejrozumnějším 
způsobem, jak snížit produkci směsné-
ho komunálního odpadu a  efektivně třídit 
a  svážet i  drobné kovy z  domácností. Díky 
tomu se šetří prostor pro sběrné místo 
a také náklady na dopravu. 

Co vše tedy patří do žlutých kontejnerů?
• sešlápnuté PET lahve
• obaly od pracích, čistících a  kosmetic-

kých přípravků
• kelímky od jogurtů, mléčných výrobků

• fólie, sáčky, plastové tašky 
• balící fólie od spotřebního zboží 
• obaly od CD disků a další výrobky z plastů
• nápojové plechovky a konzervy
• hliníkové obaly a alobal
• hliníková víčka od mléčných produktů
• kovové zátky, tuby, kancelářské sponky 

a další drobné kovové odpady

Kovové obaly, stejně jako obaly z  plastů, 
by neměly obsahovat zbytky potravin, nebo 
jiného biologického materiálu. Jakékoli nad-
měrné znečištění způsobuje při konečném 
ručním třídění problémy a komplikuje samot-
nou recyklaci.

Do žlutých kontejnerů nepatří mastné 
obaly se zbytky potravin nebo čistících pří-
pravků, obaly od žíravin, barev a  jiných ne-
bezpečných látek, podlahové krytiny či novo-
durové trubky. Nepatří tam také tlakové ná-
dobky od nebezpečných látek.! Ty mohou být 
navíc nebezpečným odpadem. Nepatří tam 
ani tzv. těžké kovy, jako jsou například olovo 
nebo rtuť.

Žluté kontejnery nejsou určeny pro sběr 
velkých kusů kovů. Ty stále patří do výkupen 
surovin či na sběrné dvory. Při jejich vho-
zení do kontejneru zaberou uvnitř mnoho 
místa, zároveň hrozí jeho poškození a  také 
poškození svozové techniky při výsypech 
těchto nádob.

Více informací se dozvíte na www.jaktri-
dit.cz.

Má to smysl. Třiďte odpad.                                               

Zdroj: EKO KOM, a.s.
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Právní poradna 
pro občany obce Dobrá v roce 2022 bude probíhat ve stejném režimu  

jako v roce 2021, a to každou první středu v měsíci v době od 16 – 17 hodin  
v budově Obecního úřadu Dobrá,  1. poschodí. 

Termíny: 7.9., 5.10., 2.11., 7.12. 2022.

Nohejbal trojic
Dne 23. 7. 2022 se odehrál již 20. ročník 

tradičního turnaje v nohejbalu. V úmorném 
vedru si poměřila síly třicítka hráčů. Na os-
trém sluníčku to neměli jednoduché hráči, 
rozhodčí, ale ani diváci. Napínavé boje byly 
ukončeny až v pozdních odpoledních hodi-
nách. Krásné zázemí pro občerstvení všech 
přítomných nám pomohlo bez úhony vydr-
žet do posledního zápasu.

Pořadí vítězných týmů:     

1. Místo:
Tomáš Žurovec, Petr Vlček, Dušan Jopek

2. Místo:
Piere Stružka, Robin Hoďák, Evžen Čagan

3. Místo:
Jarda Pazděra, Aleš Chmiel, Radim Folvarčný

Velký dík patří manželům Jelénkovým, 
kteří nám poskytli tyto prostory zdarma 

a připravili chutnou svačinku. Dále našim, 
již tradičním, rozhodčím Pavlu Baranovi 
a  Daliboru Hájkovi a  taky Michalu Návra-
tovi za fotodokumentaci, kterou můžete 
zhlédnout na stránkách obce Dobrá. Každo-
ročně nám přispívají různé firmy věcnými 
dary, které obohatí turnaj závěrečnou tom-
bolou pro všechny hráče. Níže uvedeným 
také moc děkuji. 

Obec Dobrá, Fa. Santini, pivovar Rade-
gast (p. Menšíková), Autovrakoviště Mila-
ta, Hospůdka Kačabar, Autoservis Mlčák, 
Trafika U  Slávky, vinotéka p. Šulíková, Fa. 
Hyundai Mobis a Fa. Hyundai Glovis (tato 
společnost hledá do Nošovic zaměstnance 
na různé pozice – kontakt 737 479 933). 

Těšíme se na setkání při dalších akcích.

Za sportovní komisi René Křižák

Změna ordinační doby Dětského střediska 
Dobrá -MUDr.Kučerová Iva

16.9. pátek   NEORDINUJE SE 
Nutné případy ošetří po telefonické domluvě dětské středisko Raškovice, 

tel.733 685 195.
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Víkendovka ve Starých Hamrech
V pátek 24. června jsme se Sasankami 

odjely vlakem a pak i autobusem na chatu 
ve Starých Hamrech. Jelo nás šest plus ve-
doucí Zuzka a Aďa. Cesta netrvala dlouho. 
Po příjezdu jsme si postavily stany u chaty, 
zabydlely se, hrály hry a  zasmály se u  vti-
pů od Maki. Večer jsme si opékaly špekáč-
ky a  hermelíny na ohni, když jsme to vše 
snědly, čekala nás krátká stezka po svíč-
kách. Jmenovala se Cesta zamyšlení a byla 
o ohlédnutí za letošním skautským rokem. 
Potom už jsme si jen umyly zuby a šly spát. 
V sobotu ráno nás čekala rozcvička od Kiki 
a  sladká snídaně (různé buchty). Byla to 
mňamka! Po snídani jsme šly na výlet – na 

obrázkovou cestu, která byla kdysi vytvoře-
ná pro místní děti, které měly dlouhou ces-
tu do školy a obrázky si ji měly zpříjemnit. 
Jeden z nich se dokonce zachoval a někte-
ré, časem zničené, obrázky byly obnoveny. 
Na obrázcích byla příroda. Došly jsme až 
na konec, kde byla zvonička. Během ces-
ty jsme měly také za úkol vyměnit 5 Kč 
za cokoliv jiného s  kýmkoliv. Podařilo se 
nám je vyměnit za brambůrky a  ty pak za 
čokoládu. Po výletě jsme si na ohni vařily 
oběd. Udělaly jsme si těstoviny s  boloň-
skou omáčkou. Pochutnaly jsme si a násle-
dovala volná zábava. Odpoledne jsme měly 
s  Nelou připravený program pro ostatní. 
Holky po dvojících hledaly bonbóny. Jedna 
z dvojice měla zavázané oči a druhá ji navi-
govala a radila, kde hledat. Program měla 
i Lucka, která si pro nás připravila hádan-
ky. Další aktivitu si pro nás připravila Zuz-
ka, byl na téma pytlačení. Společně jsme 
zjistily v  čem je špatné a  vymyslely jsme 
plán, jak pomoct ohroženým zvířatům. Ve-
čer jsme se přemístily do chaty, kde jsme 
zpívaly a hrály UNO, které donesla Verča. 
Později jsme se už jen připravily na spaní 
a šly na kutě. Nedělní ráno jsem posnídaly, 
uklidily, sbalily se a jely zpátky domů.

Bibi – Sára Bürgerová (Sasanky)

Termíny uzávěrek Doberských listů na rok 2022
5.9., 3.10., 7.11., 5.12. 2022  

- příspěvky v tyto termíny je možné zasílat pouze do 12 hodin.
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Folklorní slavnosti Ochodnica
Po dvouleté odmlce letos opět proběhly 

Folklorní slavnosti v družební obci Ochod-
nica, a to již výroční 50.

Od doby, kdy probíhá družba mezi ob-
cemi Dobrá a  Ochodnica, se vždy těchto 
slavností zúčastňovala delegace z naší obce 
Dobrá, a  tak tomu bylo po dvouleté pře-
stávce i letos.

Byla delegována dvanáctičlenná sku-
pina členů klubu seniorů. Dne 3. července 
jsme nastoupili do malého autobusu, který 
přistavil u školního hřiště a vydali se smě-
rem Ochodnica. Tam jsme dorazili v pole-
dne a  byli jsme uvítání v  Kulturním domě 
pohoštěni obědem. Po obědě jsme se pře-

sunuli do prostoru areálu za obecní úřad, 
kde vystoupení souborů probíhá.

Po zahajovacích projevech starosty, 
kulturních představitelů kysuckých regio-
nů byl předán pozdrav a dárek předsedkyní 
klubu seniorů paní Drahomírou Gryžboňo-
vou panu starostovi obce Ochodnica. 

A  začalo probíhat vystoupení jednotli-
vých souborů. Byli jsme usazeni na zastí-
něná

místa, z  důvodu velmi teplého počasí, 
a s dobrým výhledem na jeviště. Dále bylo 
o  nás postaráno velmi dobře po stránce 
občerstvení a  hlavně nápojů vzhledem ke 
klimatickým podmínkám. Po skončení vy-
stoupení jsme poděkovali představitelům 
obce Ochodnica za péči, kterou nám věno-
vali a připomenuli, že se uvidíme na Velké 
Doberské. 

Poté jsme nastoupili do autobusu a vy-
dali se směr Dobrá.

Čeněk Juřica
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Sportovní klub zve
Přátelé cykloturistiky zveme na 2. letošní vyjížďku v sobotu 10. 9. 2022, 

která povede z Dobré přes Frýdek, dále pod hradem Hukvaldy směr Kopřivnice 
a Štramberk. Trasa je dlouhá cca 60 km.

Sraz bude v 09:00 hodin před vlakovým nádražím.
Zájemci nechť se hlásí na tel.775 933 551 

Renata Friedlová, za Sportovní klub

Sportovní klub
V červnu jsme se vydali na Kozubovou. 

Z  Dobré jsme jeli autobusem směr Třinec 
a  dále do Návsí, odtud už pak pěšky směr 
Nad Milikovem na Kozubovou a zpátky do 
Dolní Lomné. Trasa byla dlouhá cca 11 km. 

Užili jsme si příjemný den a  počasí k  nám 
bylo přívětivé. Děkuji všem zúčastněným 
a těším se na další výšlap.    

Za sportovní klub Renata Friedlová 
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Něco o činnosti Klubu seniorů
V  červnu jsme se vypravili autobusem 

do Velkých Losin. Navštívili jsme zde hez-
ký zámek, výrobnu ručního papíru, která je 
jíž poslední u nás a nakonec skvělou pralin-
kárnu. V restauraci U řízků jsme si vybírali 
oběd z  mnoha výborných řízků. Zájezd se 
opravdu vydařil, a  proto připravujeme dal-
ší.  14. srpna proběhl v Kamenitém Kultur-
ní den SOPM. Díky autobusu, který zajistil 
náš Obecní úřad, jsme se rovněž zajeli poba-
vit, a to nejen senioři.  

Co nás dále čeká:
Ve čtvrtek 8. září 2022 v 15 hodin v Ka-

čabaru – opékání párků.

Je již připraven zájezd, vezměte si proto 
peníze na přihlášení!

Zájezd se uskuteční ve čtvrtek 22. září 
2022, odjezd v 7,00 hodin z autobusové za-
stávky Dobrá střed, s tímto programem:

1/ pohankový mlýn ve Frenštátě, s možností 
nákupu. Pozor, platí se v hotovosti!

2/ výroba svíček v Rožnově – rovněž si mů-
žete nakoupit

3/ pivovárek v  Kozlovicích s  ochutnávkou 
piva (nebo návštěva prima cukrárny)

     a oběd (platí si každý sám)
4/ planetárium v Krásném poli
5/ jedem domů (asi v 18 hodin)

Kolik zaplatíte?
Člen Klubu 200,- Kč
Mohou opět jet i nečlenové za 300,- Kč
Veškeré vstupné je v ceně zájezdu.
Nákupy a oběd si platí každý sám.

Závazné přihlášky do konce srpna (nutné 
pro rezervaci exkurzi) na tel. č. 724 074 004 
p. Gryžboňová nebo 775 323 508 p. Foltysová

Těším se společná setkání v dobré náladě 

Gryžboňová, předsedkyně 

Místní knihovna Dobrá
Milí čtenáři,

i  přesto, že nám léto poma-
lu končí, my nezahálíme a  při-
pravili jsme si pro vás novinku, 
a  to půjčování e-knih přes náš 
webový katalog https://kata-
log.knihovna-dobra.cz/. Firma 
Palmknihy.cz, která tuto službu 
umožňuje, konečně zjednodušila aplikaci, 
přes kterou lze knihy číst, a tak už konečně 
nebude problém s několikanásobným při-
hlašováním. Abyste si knihy mohli půjčit, 
musíte být registrovaní v  knihovně, mít 

zaplacený poplatek a mít nasta-
vené heslo pro vstup do katalo-
gu. Podrobný návod naleznete 
na našich webových stránkách 
www.knihovna-dobra.cz, na FB 
knihovny nebo přímo v knihov-
ně, kde Vám vše rádi vysvětlíme.

Koncem července jsme uspořádali akci 
pro děti – Letní radovánky v knihovně. 

Přihlásilo se celkem 19 dětí od 3 až do 
13 let. Všechny děti prošly indiánskou stez-
kou, střílely z luku, stavěly hranici ze dřeva, 
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ozdobily si svou bledou tvář a  splnily dal-
ší těžké úkoly, na konci této dobrodružné 
výpravy je čekal poklad. Každý indián po 
sobě zanechal otisk dlaně, vyrobil si tričko 
a ti nejzručnější postavili totem. Večer se ti 

nejodvážnější zachumlali do spacáků a  na 
dobrou noc si pustili pohádku. Doufáme, že 
se akce dětem líbila a příští rok se opět se-
tkáme v tak hojném počtu. Fotografie budou 
vyvěšeny v knihovně a také na FB knihovny. 

POZOR na prázdninovou výpůjční dobu! 
Otevřeno máme v pondělí, úterý, čtvrtek 9–11, 12–16.30 hod. a každou lichou 

sobotu 8–11 hod. 

Knihy můžete také vrátit kdykoliv do biblioboxu před knihovnou.

Moc se těšíme na Vaši návštěvu

Bc. Petra Slováčková, ředitelka MK Dobrá
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Aneta Kwaczková: hlavní organizátorka 
Blešího trhu pro hafany v Dobré

Aneta Kwaczková, DiS. 
(24), pracuje ve firmě San-
tini, studuje Vysokou školu 
podnikání a práva, snaží se 
tvořit svůj malý projekt Be 
Second, pořádá charita-
tivní Bleší trhy pro hafany. 
Ráda tráví čas s  rodinou, 
přáteli a svým zlaťákem Jo-
eym. Také ráda pořádá růz-
né akce (přednášky, trhy, 
jarmarky...) Má ráda zví-
řata, hudbu, četbu o druhé 
světové válce a  o  seberoz-
voji, čokoládu, léto, sport a spánek.

Psy mám nejraději ze všech zvířat. Také to 
tak máte? Čeho si na nich nejvíce ceníte?

Mám ráda všechna zvířata, ale psi jsou 
v mém žebříčku na prvním místě. Cením si 
toho, jak jsou vnímaví, empatičtí a  věrní. 
Líbí se mi i  jejich zranitelnost, kterou mi 
připomínají nás dvounohé. Každý životní 
příběh nebo zkušenost ovlivní jejich další 
chování. Velmi také oceňuji jejich bezkon-
kurenční pohledy, které projevují při ške-
mrání o jídlo…   

Pamatujete si na začátky své spolupráce 
s  Čtyřlístkem pro Hafany? Co se ukrývá 
pod označením útulek naruby?

Informaci o  Čtyřlístku pro hafany jsem 
zahlédla před čtyřmi lety na sociálních sí-
tích. Jelikož jsem odmala měla ráda psy, 
příspěvek mě zaujal. Velmi se mně dotknul 
příběh psa Jeana, kterému zachránili ži-

vot. Má první návštěva 
v  Čtyřlístku byla plánová-
na pouze jako jednorázová 
akce, přivezla jsem psům 
granule, konzervy, hračky, 
a  další potřebné věci. Pří-
stup a  práce lidí ze spolku 
mě však natolik zaujaly, že 
jsem začala přemýšlet, jak 
mohu jejich psům pomáhat 
více.  

Městské útulky fungují 
někdy jako vězení pro zví-
řata. Jejich psi žijí v  kot-

cích, jsou venku sami, nemají každodenní 
a  stoprocentní péči, nejsou socializovaní 
a  nemají téměř žádný kontakt s  lidmi. Ta-
kové útulky pobírají nemalou částku za ka-
ždého psa na jeden den. Proto je jejich stra-
tegie udávání psů do nových rodin poněkud 
odlišná a zvířata si rádi nechávají v kotcích 
u sebe. V Čtyřlístku pro hafany pracují na-
prosto opačně. Snaží se pejskům najít nové 
domovy co nejdříve. Čtyřnozí kamarádi jsou 
socializovaní, jsou v  neustálém kontaktu 
s  lidmi, dětmi a dalšími psy. Jsou zvyklí na 
to, že jsou venku i vevnitř. V tomto zařízení 
neexistují kotce, hafani spí na gaučích nebo 
v pelíšcích. Proto termín naruby. 

Mohou zájemci podpořit tento útulek na-
ruby i nějak více, než nákupem na bleším 
trhu?

Práci lidí z  Čtyřlístku pro hafany lze 
samozřejmě podpořit i  mimo Bleší trhy. 
Na webových, popřípadě Facebookových, 
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stránkách najdete, jak jim můžete pomáhat. 
Buďto zašlete nebo dovezete věci, které pro 
psy potřebují, nebo můžete poslat finanční 
příspěvek na účet spolku. Jako pomoc se 
počítá také umístění jejich kasičky do ob-
chodu, popřípadě realizace nějaké aukce. 
Počítá se také každé sdílení příspěvků na 
sociálních sítích a podpora jejich činnosti.

Jak dlouho již děláte bleší trh pro psí útu-
lek? Vyvíjí se nějak, jsou tam třeba něja-
ké změny, posuny dopředu, …? Přibyla 
letos například nějaká nová zábava pro 
návštěvníky?

 Letos v červenci se konal pátý roč-
ník. Každým rokem jsme zatím uspořádali 
dva blešáky, pořádáme je tedy již třetím 
rokem. Troufám si říct, že každý ročník je 
o něco lepší. Stále se snažíme více věcí redu-
kovat, lépe vystavovat. Letos jsme měli per-
fektně vyřešené občerstvení. Velký úspěch 
měl také maskot a  malování na obličej. Co 
ročník, to i vyšší vybraná částka. Na pátém 
Bleším trhu jsme zorganizovali také tom-
bolu, která byla velmi úspěšná. Bylo vel-
kým překvapením, kolik úžasných firem se 
nabídlo a  darovalo krásné věci a  hodnotné 
dary na naši akci. Stále je co zlepšovat, ale 
myslím si, že lidé si blešák oblíbili a my se 
budeme snažit, aby zůstali spokojeni.  

V  pátek, v  první den letošního červenco-
vého trhu, propukly intenzivní deště. Jak 
jste to zvládli? 

Přijde mi, že každým rokem, kdy blešák 
pořádáme, propuknou intenzivní deště… 
Minulý rok nás chytlo tornádo, letos bru-
tální bouřka. Víte, nejhorší je ta beznaděj. 
Plánujete něco půl roku, obětujete tomu 
spoustu času a  energie, a  to všechno vám 

během několika minut zničí počasí. Naštěstí 
kolem sebe máme skvělé lidi, kteří tam bě-
hem bouřky v noci stáli, drželi stany, celou 
dobu mokli a nevzdali to. Další srdcaři přišli 
hned po bouřce pomoct uklidit tu paseku 
a následně ráno byl plac plný úžasných lidí, 
kteří blešáku dali další život a  mohli jsme 
pokračovat dál. Bleší trh mi hodně pomohl 
i po životní stránce a ukázal mi, kterých lidí 
si mám v životě vážit, a které naopak neřešit.

Mám pocit, že Vaše akce je v ekologickém 
rozměru šířeji prospěšná, nejen podpo-
rou opuštěných psů. Pomáhá předchá-
zet vzniku odpadů, protože věci, které by 
mohl někdo vyhodit, si někdo jiný může 
zakoupit. Také jste zavedli zálohované 
kelímky, které je možné vícekrát použít 
a  předejít vzniku odpadů... Podporujete 
ekologii?

Přesně takto to vnímám i  já. Jsem moc 
ráda, že to takto vidíte. Dnešní doba je do-
bou přesycenosti. Máme doma neskutečné 
množství věcí, které nepotřebujeme. Moc se 
mi líbí ta myšlenka, že dáváme věcem dru-
hou šanci, druhý život. Já věc nepotřebuji, 
ale druhý ano. Má to spoustu ekologických 
a také sociálních pozitivních stránek. Méně 
odpadu, cyklus věcí, upotřebení všeho mož-
ného… můžeme pomoci také matkám sa-
moživitelkám, které si za symbolické ceny 
mohou na blešáku koupit oblečení, hračky, 
nebo třeba kočárek. Zálohované kelímky 
měly úspěch. Je to hezká památka a  také 
hezký ekologický krok. 

Soudím, že máte přehled o  životě psů… 
Na co by měli lidé dávat pozor, když si 
chtějí vybrat pejska z útulku? A  jaká do-
poručení platí pro pejsky z chovu?
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Rozhodně si netroufám tvrdit, že jsem 
znalec. Mám ale doma chlupáče a  spoustu 
věcí už jsem se naučila a dozvěděla. Některé 
informace také čerpám ze svého okolí, od 
pejskařů anebo od lidí ze samotného Čtyř-
lístku. Nikdy nevíte vše, každý pes je jiný. 
Tím se dostáváme k pejskům z útulků. Ka-
ždý pes je originál se svým trápením, život-
ním příběhem, zkušenostmi, povahou a vy-
chováním. Proto je dle mého názoru dobré 
si psa jet vybrat osobně a nevybírat z fotky. 
Člověk aspoň uvidí, jak se pes chová, jak na 
něj reaguje a  v  jaké je kondici. Při výběru 
by měl člověk zvážit také svůj životní styl. 
Je dobré brát zřetel také na to, kde bydlím, 
s  kým bydlím, jestli mám děti nebo nějaké 
jiné domácí mazlíčky. Za mě je také důleži-
té zhodnotit, jaké mám zkušenosti se psy. 
Kdybych byla začátečník, určitě bych nešla 
do komplikovaných pejsků (rasa, příběh, 
traumata). Soužití s  pejskem se pak lidem 
někdy nepozdává a pak ho vrací zpět s tím, 
že ho nezvládají. Pro psy je to pak celkem 
traumatizující a pro lidi často taky.

Co si myslíte o  ohňostrojích? Já je moc 
nemusím, protože si pamatuji, jak náš 
pes pravidelně na silvestra trpěl, celý se 
klepal…

Ohňostroje jsou docela kontroverzní 
téma. Jednou za rok na Silvestra, proč ne. Je 
to hezké, ale myslím si, že by se bez toho ka-
ždý obešel. Stojí to peníze, udělá to chvilko-
vou světelnou parádu, ale pak je z toho ako-
rát nepořádek a negativní důsledky (úrazy, 
požáry, zvířecí traumata...). Můj pes s ohňo-
strojem problém naštěstí nemá, ale vím, že 
je to velký problém nejen u psů. Pokud bych 
tedy měla hlasovat, jestli ohňostroj nechat, 
nebo zrušit, rozhodla bych se pro zrušení. 

Nemyslím si, že by to byly velké životní ztrá-
ty, ba naopak.

Mohl by pro Vás něco udělat obecní úřad, 
aby byly Vaše bleší trhy ještě úspěšnější?

Každá pomoc je určitě znát. Propagace 
je velmi důležitá, například v  Doberských 
listech, na informačních tabulích a nástěn-
kách v  obci, jejich sociálních sítích, popř. 
rozhlasu. Velkým přínosem je vždy zapůj-
čení stanů, díky kterým máme co největší 
plochu pod střechou. V budoucnu budeme 
hledat i  jiné prostory pro konání trhů, jeli-
kož dosavadní místo začíná být malé. Máme 
v  plánu to udělat také jako mini festival – 
méně známé kapely, stánky s novým zbožím 
různých firem apod. Takže pokud by nám 
obec mohla nabídnout nějaký vhodný pro-
stor, moc by nám to pomohlo.

Kdybyste mohla mávnout kouzelným 
proutkem a něco v Dobré změnit, co byste 
si vybrala?

V  obci mi možná chybí právě nějaké 
společenské akce, kroužky, zájmové lekce, 
vyžití pro různé generace. Také bych opravi-
la a zrekonstruovala některé budovy a části 
pozemní komunikace (parkoviště), aby byl 
celkový dojem obce na jedničku. Chybí mi 
tady taky možná ještě nějaká další restaura-
ce, hospůdka, kavárna, bar... něco, kam si 
lidé můžou zajít a bude tam hezké prostře-
dí, dobré jídlo a pití. Jinak je v Dobré moc 
DOBŘE 

Aneta Kwaczková na závěr dodala: Moc 
děkuji za rozhovor a moc se na vás těšíme na 
příštím bleším trhu!  

Petr Salamon
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15.00 -17.30 PROCHÁZKA SVĚTEM HMYZU
- plnění úkolů

18.00 -19.30 MECHULALÁCI 
- hudební program pro děti

19.30 TAJEMSTVÍ STARÉ BAMBITKY 2
- promítání filmu
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Ve čtvrtek 21. července sluníčko hřálo 
tak, jak to v létě má být. To však účastnice 
floristického kurzu pořádaného Českým 
zahrádkářským svazem v  Dobré ve spolu-
práci s Komisí pro rodinu v žádném přípa-
dě neodradilo a dostavily se v plném počtu.

Lektorky kurzu Alexandra a  Hana 
Gregorovy si pro jeho účastnice připravi-
ly levanduli, statice různých barev, trávy 
a  klásky obilí. S  využitím drátků a  jiných 
floristických pomůcek si děvčata otestova-
la svou zručnost a trpělivost při dekorování 
slaměných korpusů věnců. Estetické a rov-
noměrné zakrytí plochy korpusu drobnými 
letními rostlinkami se ukázalo jako velká 
výzva. Nakonec si však všechna děvčata 
domů odnášela krásné dekorace a  snad 
i dobrý pocit z užitečně a pohodově stráve-
ného odpoledne.

A.+ H. Gregorovy

Letní floristika v Dobré
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Hodnocení sezóny 2021/22  
mládeže fotbalového oddílu TJ Sokol Dobrá

Předpřípravka r. 2015 a ml.
Předpřípravku v  uplynulé sezóně na-

vštěvovalo 16 chlapců a  děvčat. Zaměřu-
jeme se na všestranný pohyb a základy do-
vedností s míčem.

Jednalo se o děti narozené v roce 2015 
a mladší. Zúčastnili jsme se série halových 
turnajů tzv. Krajské zimní ligy, kde jsme 
skončili na krásném dvanáctém místě 
z dvaceti čtyř mužstev.

Dále jsme se účastnili turnaje o  pohár 
starosty v  Sedlištích, kde jsme skončili 
čtvrtí a  jeden z  našich hráčů byl oceněn 

jako nejlepší hráč turnaje. Další turnaj ve 
formátu 3+3 jsme odehráli na konci června 
v Raškovicích. 

Z dětí a rodičů se nám v této sezóně po-
vedlo udělat dobrou partu, což si myslím je 
důležitější než výsledky.

Sestava: Connell, Gajda V., Gajda F., Kubá-
sek, Čech, Miarka, Figura, Filip, Nekvapil, 
Blahuta, Borovica, Tymel, Ondrušák, Ba-
ran, Ryška, Tomis, Papřok

Realizační tým: Budinský Martin, Miarka 
Petr,  Schnapka Robert

předpřípravka
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MLADŠÍ PŘÍPRAVKA R. 2013/14 
Po dlouhé covidové pauze jsme se ko-

nečně dočkali a  dohráli jsme sezónu až do 
úplného konce. Jak už bylo řečeno na za-
končení v Dobré, naši mladí fotbalisti/ky se 
umístili ve středu tabulky, a tedy na příjem-
ném 8. místě z celkových 16 týmů. Začátek 
naší jarní sezóny byl poněkud slabší, a  tak 
se nám start do druhé části moc nepovedl. 
Důvod byl ten, že jsme se pozdě dostali na 
travnaté hřiště, a to kvůli nepříliš dobrému 
počasí. Chvíli nám trvalo, než jsme si zvykli 

na travnatý povrch, ale po pár trénincích se 
naši fotbalisté dokázali probrat, a  tak naše 
hra začala být lepší a  výsledky přijatelnější 
. Tím chci poděkovat rodičům, kteří se 
snaží ve volném čase trénovat doma na za-
hradě, anebo vést děti k dalším sportovním 
aktivitám. Další části sezóny už bylo znát 
na naších hráčích zkvalitnění fotbalových 
dovedností a tím i fotbalová hra byla daleko 
lepší a  vyzrálejší. Musíme poděkovat hrá-
čům, že se snaží na sobě pracovat, a tím se 
i  fotbalově rozvíjet a  dělat radost jak nám, 
tak i vám rodičům a všem fanouškům.

Poděkování patří rodičům za podpo-
ru na trénincích i na zápasech, také našim 
věrným fanouškům a  celému realizačnímu 
týmu SK Nošovice Lhoty/TJ Sokol Dobrá.

Budeme se těšit na další spolupráci 
v  nadcházející sezóně, o  které Vás budeme 
ještě informovat :-)

Sestava: Kozelský, Kozel, Vojkovský, Krupa, 
Kolek, Krupová, Musiolek M., Sikora, Helvín, 
Ryška, Velčovský, Musiolek S., Žurovec

Realizační tým: Vojkovský Jakub, Sabela To-
máš, Červený Michal

STARŠÍ PŘÍPRAVKA R. 2011/12
Po výborné podzimní části OP FM 5+1, 

kde jsme z 20 zápasů prohráli pouze 2 utká-
ní, jsme se v  zimní přípravě účastnili série 
turnajů KZL s  celkovým umístěním na 13. 
místě ze 40 týmů z celého MS kraje. Tým se 
výborně sehrál, začal praktikovat nátlako-
vou útočnou hru s  vysunutým pressingem 
a  se zajištěnou obranou. V  tomto režimu 

jsme pokračovali v jarní přípravě před sezó-
nou. Tréninky byly tvrdé a náročné, s důra-
zem na rychlost, sílu, rozhodnost, správnost 
provedení cvičení a kontrolu míče. Samotná 
jarní část soutěže OP FM nám vyšla pa-
rádně. Borci šli od vítězství k vítězství, ne-
prohráli jediný zápas. Pouze s  výběrovým 
týmem FK Frýdek Místek a výbornými Raš-

mladší přípravka
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MLADŠÍ ŽáCI R. 2009/10
Mladším žákům vyšla letošní sezóna na 

výbornou a tabulku OP FM 7+1 ovládli. Klí-
čová byla jarní část sezóny, kdy se do týmu 
vrátili naší přípravkoví odchovanci z FK Frý-
dek-Místek a moderní tréninkový proces. Co 
se týče tréninků, kluci měli chuť se posouvat 

dál, dávali do toho maximum a  i díky tomu 
neměli na hřišti se soupeři sebevětší problé-
my. Za to vše jim patří obrovské díky. Další 
velké díky si zaslouží rodiče a  fanoušci, bez 
jejichž podpory by to prostě nešlo. Celkově 
jsme obsadili 1. místo z 11 týmů!!!

starší přípravka

kovicemi jsme remizovali a o výhry přišli až 
v samotných závěrech utkání. Celkově jsme 
se umístili na 2. místě z 18 týmů!!!

Děkuji rodičům za podporu, fandění 
a dopravu borců.

Sestava: Malyšek, Bielčík, Mareček, Čuba, 
Kubalák, Moravec, Guniš, Sobková, Hrtoň, 
Stříž, Tomis, Melichařík

Realizační tým: Malyšek Petr, Mareček Pavel
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STARŠÍ ŽáCI R. 2007/08
Celou sezónu kluci makali a  na hřišti 

se vždy snažili nechat všechno. Na tré-
nincích poctivě dřeli, a  to se na zápasech 
podepsalo. Ne všechna utkání nám vyšla, 
ale i tak jsme podle mě opět ukázali, že se 
v  Dobré umí hrát kvalitní fotbal. Sezónu 

OP FM 6+1 2021/2022 jsme ukončili na 
5. místě tabulky z 10 týmů. Klukům děkuji 
za přístup k zápasům a docházku. Je vidět, 
že fotbalem opravdu žijí a baví je. Za pod-
poru a  skvělou atmosféru při zápasech si 
zaslouží poděkování také rodiče, příbuzní 

starší přípravka

Sestava: Smolík, Čtvrtka, Malinovský, Tauš, 
Řeha, Kubica, Kyrych, Heczko, Čuba, Maly-
šek, Bielčík, Mareček, Guniš, Stříž

Realizační tým: Knödl Tomáš, Schnapka Ro-
bert, Malyšek Petr
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a všichni fanoušci fotbalu.

Sestava: Gavenda, Špok, 
Svoboda, Georgiovský, 
Řeha A., Kalus, Skotnica, 
Smolík, Čtvrtka, Malinov-
ský, Tauš, Heczko, Řeha V.

Realizační tým: Knödl To-
máš, Schnapka Robert

Tréninkový proces za-
hájíme na konci srpna. Ka-
ždé dítě, které má radost 
z pohybu je u nás vítáno!!! 

Petr Malyšek,  
TJ Sokol Dobrá

starší žáci
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ŽVAKOVÁ VÍCEMISTRYNÍ EVROPY  
ROKU 2022 VE ŠPRTCI!

Dne 11. června 2022 proběhlo 21. Mistrovství Evropy ve stolním hokeji. Tentokrát se 
odehrálo v České republice v Modřicích u Brna. Česká republika nastoupila ve velkém nasa-
zení hráčů i hráček ve všech třech disciplínách – šprtec, air-hockey, táhlový hokej Chemo-
plast. 

Za Českou republiku, a v srdci za klub BHC DOBRÁ, nastoupila Kamila Žvaková v dis-
ciplíně – šprtec. Proti ní nastoupily soupeřky, jak z České republiky, tak i z Polska a Ukrajiny. 
I přes delší pauzu se dokázala poprat se stresem i soupeři a z turnaje si odvezla krásné 2. 
místo v kategorii ženy. Dovezla tak do Dobré velký úspěch evropského rozměru. 

(Žvaková, B.H.C. Dobrá) 



- 30 -

Rozpis mistrovských utkání – TJ sokol Dobrá  

Datum Čas Domácí vs. Hosté Odjezd/Sraz

sobota 13.08/ 17:00 Dobrá : Inter. Petrovice

sobota 20.08/ 16:30 Dětmarovice : Dobrá 14:45 bus

sobota 27.08/ 16:30 Dobrá : Baník Orlová

neděle 04.09/ 16:00 Nýdek : Dobrá 14:30 bus

sobota 10.09/ 16:00 Lískovec : Dobrá 14:50 auta

sobota 17.09/ 15:30 Dobrá : Sedliště

sobota 24.09/ 15:30 Hnojník : Dobrá 14:20 auta

sobota 01.10/ 15:00 Dobrá Petřvald

neděle 09.10/ 15:00 Věřňovice : Dobrá 13:15 bus

sobota 15.10/ 15:00 Dobrá : Oldřichovice

sobota 22.10/ 14:30 Baška : Dobrá 13:20 auta

sobota 29.10/ 14:30 Dobrá : Vendryně

sobota 05.11/ 14:00 Horní Žukov : Dobrá 12:45 auta

Datum Čas Domácí vs. Hosté Odjezd/Sraz

neděle 14.08/ 14:00 Dobrá : Jablunkov

sobota 20.08/ 10:00 Český Těšín : Dobrá 08:45 bus

neděle 28.08/ 14:00 Dobrá : Příbor

sobota 03.09/ 13:45 Fryčovice : Dobrá 12:25 bus

neděle 11.09/ 10:00 Vlčovice : Dobrá 08:35 bus

neděle 18.09/ 14:00 Dobrá : Frýdek-Místek B

sobota 24.09/ 13:00 Staré Město : Dobrá 11:50 auta

neděle 02.10/ 14:00 Dobrá : Václavovice

neděle 09.10/ 10:00 Mořkov : Dobrá 08:20 bus

neděle 16.10/ 14:00 Dobrá : Bystřice

sobota 22.10/ 11:30 Kopřivnice : Dobrá 10:00 bus

neděle 30.10/ 14:00 Dobrá : Vendryně

neděle 06.11/ 14:00 Frýdlant n. O. : Dobrá 12:40

  MUŽI - 1. B TŘÍDA SK. C - 2022/2023

DOROSTENCI - KRAJSKá SOUTěŽ - 2022/2023

Jan Gryžboň
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VE ŠKOLCE A VE ŠKOLE přEd 60 LEty
Úřední zápisy bývají výborným dokumentem o stavu věcí. Zachovaly se

takové z doby před 60 lety o obou našich školních zařízeních. Pro mladou
generaci budou některé zde zveřejněné údaje — zvláště v souvislosti s novou
školkou — až nepochopitelné, nám pamětníkům zase připomenou staré časy.

Z hygienické prověrky v Mateřské škole v Dobré ze dne 5. března 1962:
Mateřská škola má 2 oddělení, zapsaných dětí 54, z toho 30 na provoz celodenní. Mateřská

škola je adaptována z bývalého hostince (naproti nádraží, č. p. 278), je umístěna v samostatné
budově. Vstup dětí do mateřské školy je přímo do šatny, která je zřízená z chodby. Na zdi zavěšeny
věšáky na oděv a police na obuv, podlaha kryta linoleem, stěny vlhké, zakryty papírem. Herna
o velikosti 6,8×5,8 m, podlaha parketová, stěny nemají olejové nátěry, do výše 30—40 cm jsou
vlhké. Okolo zdí umístěny lavičky a skříně s hračkami. Pracovna 5×7 m, podlaha parketová,
místnost vybavena stoly a židlemi, stěny obloženy dřevem. U zdi skříně s pomůckami a tabule.
Lehárna o velikosti 28 m2, podlaha parketová, slouží jako umývárna, teče pouze studená voda,
pod umývadly položeno linoleum. Ručníky pověšeny na věšácích. Kuchyně 4,5×6 m, stěny
vykachličkovány, podlaha kryta linoleem, vybavena kuchyňským sporákem, skříní a nádobím,
umývacím stolem, pracovními stoly, umyvadlem. V době prověrky kuchařka měla šaty pověšeny
v kuchyni u dveří. Jídelna o velikosti 3,5×6 m, podlaha dřevěná, krytá linoleem, stoly mají
omyvatelné ubrusy, u stolů židličky. Do jídelny se vchází přes kuchyň. WC pro děti v počtu 3 a 1
pro dospělé, WC nejsou otápěny, jsou nesplachovací, sedací desky polámané. Ranní filtr se dle
slov s. ředitelky provádí, deník ranního filtru je zaveden, denně se však údaje nezaznamenávají.
Dozor nad zařízením má dr. Sýsová, do zařízení dochází pravidelně co 14 dnů. Velikost denních
místností neodpovídá zapsanému počtu dětí — kapacita by odpovídala pro 1 oddělení s 35 dětmi.

Hygienická prověrka Základní devítileté školy Dobrá ze 7. listopadu 1962.
Škola je umístěna ve třech částech — hlavní, stará a dřevěná. Hlavní budova je u hlavní silnice

silně frenkventované. V hlavní budově je celkem 6 tříd, v každém podlaží po 2 třídách. Ve staré
části budovy (dříve bytová jednotka) jsou zřízeny v 1. podlaží 2 třídy, v dřevěné přístavbě je celkem
10 tříd. Celkem je ve škole 708 žáků, 28 učitelů, 2 vychovatelé v družině, která je umístěna v 1.
podlaží v hlavní části budovy a zabírá 2 místnosti. V družině je 71 žáků. Pro žáky umístěné v hlavní
budově je zřízena šatna v suterénu, oddělená po třídách dřevěnými přepážkami. Žáci umístění ve
třídách dřevěné přístavby užívají šaten zvlášť.

Školní kuchyň a jídelna je umístěna v levém křídle přízemí hlavní budovy školy. Jídelna je ve
dvou velmi malých místnostech, což neodpovídá počtu strávníků. Kuchyň je rovněž malá, strojově
vybavena, chybí škrabka na brambory. V kuchyni byly zaměstnány dvě kuchařky a 4 pomocné
síly. V hlavní budově jsou vyhraženy tři WC pro chlapce a tři pro dívky, WC jsou s předsíňkou
a umyvadlem. Personálu je vyhrazeno 1 WC. Na záchodech je zřízeno ústřední topení. Ke škole
patří školní dílna, která je umístěna v domku na dvoře školy. Je celkem dobře vybavena nutnými
pomůckami k výrobní praxi žáků. Dále je u školy hřiště a školní pozemek se skleníkem (letos
dostavěným). Osvětlení je elektrické, ale schází v hlavní budově reflektory u tabulí. Větrání je
přirozené — okny. Vytápění lokální kamny, u kterých však schází ochranné kryty. Zásobování
vodou z vlastní studny, napojena na školní chodby, ve třídách voda zavedena není. Kanalizace do
vlastní jímky. V závěru zápisu z prověrky se nařizuje ředitelství školy rozšířit ústřední topení do
všech tříd a zavést vodu do všech tříd. Připravil Rostislav Vojkovský, kronikář
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StALO SE přEd 60 LEty (vybíráme z písemností roku 1962)
Dokončena stavba školního skleníku. Neoplocené pozemky nevyhovovaly,

proto se za podpory ředitele Josefa Petřkovského stavěl svépomocí skleník
(západně od dřevěné školní budovy). Ten bude sloužit k podchycení zájmu žáků
a žaček o zemědělskou výrobu; uhradí jej Sdružení rodičů a přátel školy.

Mateřská škola doznala příjemné změny. Záhon růží hýřil mnohými květy.
Na zábradlí verandy vítaly děti květiny v truhlících. Také náš dlouholetý poža-
davek rozšíření zahrady a oplocení celého dosavadního prostranství před školou i nově
přiděleného pozemku dosáhl splnění; marně usilovalo vedení o větší rozlohu.

Působením školy na rodiny žáků se podařilo snížit procento přihlášených žáků do náboženství
z původních 52 % na začátku školního roku na 34 % v jeho průběhu. Z plánovaného počtu 20
chlapců do zemědělství bylo získáno 10, do dolů 6 horníků a 3 řemeslné obory v dole a 4 učně
pro Ostravsko-karvinský revír. Studentů na střední školy bylo po přijímacích pohovorech přijato
38, zbytek šel do učebního poměru.

Nový poschoďový vlak začal jezdit na trati Frenštát pod Radhoštěm—Ostrava hlavní nádraží.
Souprava se skládala ze čtyř poschoďových vozů, pojme 410 sedících a ke stání 500 cestujících,
převážně dělníků, které vozí do a ze zaměstnání. Byly to vlaky východoněmecké v té době s
komfortním vybavením, vytápením, polstrovanými sedadly, zářivkami, okny se záclonkami,
těsněním, moderním interiérem. Pro všechny byla šokující možnost cestovat v patře vlaku, kam
se tísnili snad všichni cestující — a dole seděli jen ti, na které už nahoře nezůstalo volné místo
nebo ti s moudrým a chápajícím úsměvem…

Máme školskou organizaci Československého svazu mládeže. Byla založena na jaře tohoto
roku. Do organizace mohlo vstoupit deset nejlepších žáků v prospěchu i chování. Slavnostního
aktu se zúčastnili všichni pionýři 9. tříd a soudruh Zeman, člen okresního výboru ČSM. Ten předal
po slibu svazácké legitimace. Hned na této schůzi jsme si rozdělili práci a přijímáme nové pionýry.

Děti mateřské školy hostovaly ve městě; v úterý 13. března byly pozvány na slavnostní schůzi
strojní stanice ve Frýdku–Místku, na níž předvedly tance, zpěvy, rej berušek a přednesly přání
soudružkám železničářkám a předaly jim kytičky a vlastnoručně zhotovená srdíčka. Děti byly
odměněny potleskem, pohoštěním a četnými fotografiemi. Byl to velký zážitek.

Započala stavba přehrady na Morávce. Od dubna se staví — z doberského nádraží vyjíždějí
od května první kubíky betonu nákladními auty na Morávku.

Místecké kino Vlast bylo přebudováno na širokoúhlé. Od nás z Dobré jezdily houfy lidí
podívat se na ten „zázrak“.

První těžební věž v okrese byla postavena na jaře v Paskově a stavěly ji Hutní montáže
Vítkovických železáren Klementa Gottwalda. Již v červnu byla odevzdána novému dolu.

Dětské radovánky pořádala základní škola spolu s mateřskou školou. Radost dětí byla
zkalena velikánskou bouří, před níž se děti uchýlily do sálu kulturního domu (U Oráče). K těm
nepříjemnostem ještě patřilo veliké chladno počátkem června; 6. června byly naměřeny jen 4 °C.

Děti mateřské školy navštívily školu, aby se s ní seznámily než nastoupí do prvních tříd.
Pionýři zhotovili dětem lopatky na písek, školní družina našila prádlo pro panenky.

Naši fotbalisté ve finále s Brazílií. Velkým zážitkem bylo nejen pro milovníky fotbalu
mistrovství světa v kopané v jihoamerickém Chile, kde naši fotbalisté hráli ve finále s Brazílií a
vedli dokonce 1:0, ale nakonec skončili druzí po prohře 1:3. 

Nové autobusové linky. Za dva roky 1961—1962 bylo zavedeno v našem okrese 480
autobusových spojů, zejména na Třinecku. Autobus jezdí do každé obce.

Připravil Rostislav Vojkovský, kronikář
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INZERCE

Nabízím zemní  
a výkopové práce
Traktorbagrem 2t, dosah 2,7m 

Půjčovna Odvoz materiálu  do cca 6m
Ložná plocha 2,10x5,5m max 2t

Odtah vozidel 

V případě zájmu volejte 608 423 602
Soběšovice 

Nabízím zemní a výkopové práce             

  
Traktorbagrem 2t,dosah 2,7m  
Půjčovna Odvoz materiálu  do cca 6m 
Ložná plocha 2,10x5,5m max 2t 
Odtah vozidel  

 

 
V případě zájmu volejte 608 423 602 
Soběšovice  

Nabízím zemní a výkopové práce             

  
Traktorbagrem 2t,dosah 2,7m  
Půjčovna Odvoz materiálu  do cca 6m 
Ložná plocha 2,10x5,5m max 2t 
Odtah vozidel  

 

 
V případě zájmu volejte 608 423 602 
Soběšovice  

Nabízím zemní a výkopové práce             

  
Traktorbagrem 2t,dosah 2,7m  
Půjčovna Odvoz materiálu  do cca 6m 
Ložná plocha 2,10x5,5m max 2t 
Odtah vozidel  

 

 
V případě zájmu volejte 608 423 602 
Soběšovice  



8/2022

- 35 -

(v sobotu) 
17. 9. 2022 od 11. hod.

DEGUSTACI VÍNA

d Petr Gottwald  
Dvůr pod Starými Horami

d Arcibiskupské sklepy 
Kroměříž 

d Víno  
Bab Slovensko

d Vinný dům  
Bzenec

V PODVEČER TOMBOLA O HODNOTNÉ CENY

TĚŠIT SE MŮŽETE NA VINAŘSTVÍ:

VSTUPNÉ:  200 Kč

O OBČERSTVENÍ A KÁVU SE POSTARÁ:

Součástí  vstupného je sklenička  
se vzorkem vína.  

TĚŠÍME SE NA VÁS

AKCI BUDE DOPROVÁZET CIMBÁLOVÁ MUZIKA JOŽKY MAREČKA

Vás zve na

Dobrá 65, 
739 51 DOBRÁ

Vínopitie Santini 2022
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TVOJE ELEKT INA
POLSKÁ FIRMA/BEZKONKUREN NÍ CENA

FOTOVOLTAIKA  pro domácnosti a firmy
TEPELNÁ ERPADLA  – nejlevn jší zp sob vytáp ní a oh evu vody
INFRAPANELY  – lehká a rychlá instalace

REALIZACE NA KLÍ

KONZULTACE A NÁVŠT VA TECHNIKA ZDARMA

ZE SLUNCE

info.cesko@soldom.pl             776 840 204                 www.soldom.pl
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OBECNÍ ÚŘAD DOBRÁ – TELEFONNÍ SEZNAM
558 412 300 Ing. Jiří Carbol, starosta
558 412 301 Mgr. Milan Stypka, místostarosta
558 412 312 Pavel Peterek, uvolněný předseda komise
558 412 308 Martina Nytrová, 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 finančního odboru, účetní
558 412 306 Jana Kolářová, referent finančního 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 Ing. Tomáš Chýlek, vedoucí odboru správy
736 614 720  majetku a investic
---------------
739 705 945 přehrávání hlášení místního rozhlasu 
---------------
558 412 313 Zdravá výživa, Taťána Jursová

Otevírací doba sběrného dvora v Dobré
Pondělí    8.00 - 12.00 hodin
Středa  13.00 - 17.00 hodin
Pátek 13.00 - 17.00 hodin
Sobota   8.00 - 12.00 hodin

Správce sběrného dvora:
739 630 870 Evžen Lisník

Zpravodaj Obecního úřadu Dobrá, tel.: 558 641 491-2; fax: 558 641 202; oudobra@dobra.cz.
Pravidelný výtisk – Registrace DL. č.E 12337. Výtisk zdarma.

Za příspěvky a za texty v inzerci vydavatel neodpovídá.
Sazba a tisk © Tiskárna KLEINwäChTER holding s.r.o. Uzávěrka příštího čísla 5. 9. 2022 do 12.00 hodin.

Dovoz a odvoz kontejneru na bioodpad:
739 381 380 Zdeněk Friedel

Správce multifunkčního hřiště:    605 887 443    Jana Chobotová



Nohejbalový turnaj




