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Slovo starosty
Vážení občané,

dovolte, abych Vás pozval na další plá-
nované jednání zastupitelstva obce, které 
se uskuteční v pondělí 12. prosince 2016  
v 17 hodin ve víceúčelovém sále naší základ-
ní školy. Na programu bude mimo jiné pro-
jednání a schválení rozpočtu naší obce pro 
příští rok 2017, schválení dotací pro spolky 
a informace o investičních akcích, které při-
pravujeme pro příští rok v Dobré. Jednání je 
veřejné a občané mohou při projednávání 
jednotlivých bodů uplatnit své připomínky, 
náměty či dotazy. 

Několika fotografiemi na obálce se 
ještě jednou vracíme ke Krajskému dni  
seniorů, který se uskutečnil 28. září 2016  
ve společenském sále základní školy. Dovol-
te mi takto poděkovat všem organizátorům 
a našim seniorům za jejich podíl na zdár-
ném průběhu této mimořádné akce.

Jak se již stalo v naší obci tradicí, roz-
hodli jsme se vydat pro příští rok kalendář 
obce Dobrá, který bude zdarma doručen do 
všech domácností. Příprava a výroba obec-
ního kalendáře je v plném proudu a předpo-
kládáme jeho distribuci začátkem prosince. 
Vydání nového obecního kalendáře se bude 
od toho letošního odlišovat hlavně tím, že 
bude obsahovat spoustu fotografií ze sou-
těže pro amatérské fotografy, kterou jsme 
letos uspořádali. Věříme, že se Vám všem 
bude líbit. 

V těchto dnech se dokončují celkem tři 
souběžně probíhající investiční akce. Jed-
nou z nich je oprava a výstavba místních 
komunikací, kterou provádí firma FIRES-
TA-Fišer, rekonstrukce, stavby, a.s., Brno.  

 
 
Další akcí je výstavba Chodníku k Pazderné, 
kterou provádí stavební společnost První 
KEY-STAV, a.s., Třinec. Tou třetí je výstavba 
veřejného osvětlení v části obce Kamenec, 
kterou realizují Technické služby Frýdek-
-Místek. V souvislostí se stavební činností 
dochází někdy k omezení provozu pro pěší 
i řidiče na komunikacích, za což se Vám 
všem dotčeným omlouváme a děkujeme za 
pochopení a trpělivost s těmito pracemi. 

Sportovní komise uspořádala pro děti  
v sobotu 5. listopadu 2016 tradiční DRA- 
KIÁDU. Počasí nám přálo, a tak se na kop-
ci u vodárny sešlo mnoho dětí a přátel létá-
ní. Pro všechny účastníky bylo připraveno 
drobné občerstvení a pro děti navíc dárkové 
balíčky. Děkuji velmi všem organizátorům 
za uspořádání této akce. 

Kulturní komise Vás tímto zve na akci 
TANČÍRNA – taneční večer pro veřejnost. 
Tato akce se uskuteční v sobotu 26. listo-
padu 2016 od 18 hod ve společenském sále 
ZŠ Dobrá. Přijďte se pobavit a osvěžit své 
znalosti v tancích blues, chacha či salsa, jste 
pořadateli srdečně zváni. Více informací na-
jdete na našem webu: www.dobra.cz.

A na závěr mi dovolte ještě jedno ozná-
mení. V sobotu 26. listopadu 2017, večer 
před první adventní nedělí, se rozsvítí v naší 
obci tradiční slavnostní osvětlení, které nám 
připomene, že se již blíží vánoční svátky.

Ing. Jiří Carbol
starosta obce
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V letošním roce jsme zavedli novou služ-
bu pro všechny občany, kteří mají uhrazený 
poplatek za svoz a uložení odpadu z do-
mácností. V rámci této služby přistavujeme 
ZDARMA (po předchozí dohodě) kontej-
nery na BRO o objemu cca 4 m2 přímo na 
pozemek žadatele.

Do kontejnerů na BRO můžete uložit 
listí, trávu, větve a veškerý biologicky rozlo-
žitelný odpad. Je nutné pouze dodržet třídě-
ní na listí a trávu (např. ze sekačky v max. 
délce 30 cm) a větve a klestí (větve, keře, 
břečťany, seno,…), stejně jako tomu je i při 
odevzdávání odpadu ve sběrném dvoře.

Žádáme vás o využití této služby ze-
jména v případech, kdy máte větší množství 
odpadu (např. dva přívěsné vozíky za auto) 
– nebo se lze domluvit se sousedy na společ-
ném naplnění.

Kontejner vám bude přistaven, i když jej 
celý nenaplníte (není to podmínkou!), na 
dobu předem dohodnutou, nejpozději na 
druhý pracovní den.

Pro více informací nebo objednání kontej-
neru kontaktujte – prosím – p. Pavla Peterka 
– tel. č. 733 745 008.

Pavel Peterek
Milan Stypka

V současné době je návrh Územního 
plánu Dobrá u projektanta na úpravu, která 
vyplynula ze stanovisek dotčených orgánů, 
námitek a připomínek veřejnosti. 

Po předání upraveného návrhu ÚP Dob-
rá zažádá pořizovatel Krajský úřad, odbor 
životního prostředí o stanovisko podle § 45i 
zákona o ochraně přírody a krajiny. 

Pokud ze stanoviska orgánu ochrany 
přírody nevyplynou další požadavky, může 

pořizovatel zahájit opakované řízení o vydá-
ní ÚP Dobrá. 

Krajský úřad, odbor životního prostředí 
své vyjádření vydá do 30 dnů od podání žá-
dosti a opakované řízení o vydání ÚP musí 
být oznámeno 30 dnů před vlastním řízením 
o vydání.

Milan Stypka

Nastává období dešťů, plískanic, brzy se 
stmívá, mnozí řidiči mívají problém se sní-
ženou viditelností, snadno mohou přehléd-
nout další účastníky provozu na silnicích, 

zejména chodce – ti jsou v tomto období 
ohroženým druhem.

Přijměte – prosím – tento článek jednak 
jako doporučení, abyste dbali o své zdraví 

Kontejnery na biologicky
rozložitelný odpad (BRO)

Územní plán Dobrá
Aktuální informace

Chraňte své zdraví
Osobní bezpečnost na silnicích
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a svou bezpečnost při pohybu na silnicích, 
jednak jako připomínku toho, že chodec 
nemusí být za každou cenu řidiči neviděn, 
nespatřen, přehlédnut. 

 Zákon č. 361/2000Sb o provozu na po-
zemních komunikacích byl novelizován zá-
konem č. 48/2016 a tato novela upravuje 
podmínky a povinnosti pro všechny účast-
níky provozu na pozemních komunikacích,  
vč. chodců (reflexní pásky apod.).

Z výše uvedeného, také z televize i tisku 
máte dostatečné informace o tom, že poli-

cie České republiky již „nehájí“ neosvětlené 
chodce a udělená pokuta může být až do 
výše 2000,- Kč.

Neváhejte a vybavte sebe, své děti i další 
příbuzné, o nichž víte, že se budou po silni-
cích pohybovat v šeru či ve tmě reflexními 
pásky, odrazkami, přívěsky na batohy nebo 
školní tašky, prostě sobě i jim všem dejte 
šanci, ať jste všichni již z dálky vidět, ať o vás 
všech řidiči vědí.

Milan Stypka

Právní poradna v roce 2016
pro občany obce Dobrá bude probíhat vždy první středu v  měsíci, od  16  hodin, tj.  
7. prosince 2016, v budově Obecního úřadu Dobrá, 2. poschodí, zasedací místnost č. 21 – 
bývalé foto. Poradna je pro občany obce Dobrá zdarma.

Termíny uzávěrky Doberských listů v roce 2016
5. prosince – příspěvky možno zasílat vždy do 12 hodin.

Veřejná místa zpětného odběru pneumatik
Na stránkách Ministerstva životního prostředí je zveřejněn úplný seznam míst zpětného  
odběru pneumatik: http://www.mzp.cz/cz/odber
Níže zveřejňujeme pouze částečný seznam upravený pro okolí obce Dobrá:
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Sbírka pro Diakonii Broumov
Komise pro rodinu a občanské záležitosti při RO Dobrá

uspořádá pro Diakonii Broumov 

sbírku použitého ošacení a jiných věcí:
  Letního a zimního oblečení /dámské, pánské, dětské/
  Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, 
  Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
  domácí potřeby - nádobí bílé i černé, skleničky - vše nepoškozené, zabalené 
  jednotlivé kusy a uložené do krabic, aby se transportem nerozbily
  Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky
  Obuv – veškerou nepoškozenou
  Hračky – nepoškozené a kompletní
  Peří, péřové přikrývky a polštáře
  Menší elektrospotřebiče – mohou být i nefunkční
  Knihy

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
  ledničky, televize, počítače, matrace, koberce – z ekologických důvodů
  nábytek
  znečištěný a vlhký textil

Dle sdělení Diakonie Broumov v posledních dvou letech vzrostl počet komerčních
fi rem zabývajících se prodejem použitého textilu. Důsledkem této situace je stále 

větší nedostatek sbírek použitého ošacení pro potřebné lidi. Proto Diakonie Broumov 
prosí o tuto sbírku. 

 Sbírka se uskuteční:
 dne: 28. 11.2016 (pondělí)
 čas: 9:30 – 11:00 hod., 15:30 – 17:00 hod.
 místo: OBŘADNÍ SÍŇ OBECNÍHO ÚŘADU V DOBRÉ

Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem.
 Děkujeme všem občanům, kteří touto sbírkou pomohou lidem, kteří to potřebují.

Římskokatolická farnost Dobrá
srdečně zve všechny děti a rodiče na SETKÁNÍ SE SVATÝM MIKULÁŠEM

v našem kostele sv. Jiří v neděli 4. prosince 2016 v 15 hodin.
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18. ročník Mikulášského turnaje
ve volejbale

Sportovní komise při OÚ Dobrá pořádá 
tradiční 18. ročník Mikulášského turnaje 
ve volejbale amatérských smíšených druž-
stev. Tento turnaj se uskuteční v sobotu dne  
3. prosince 2016 v tělocvičnách při ZŠ  
Dobrá. V každém týmu musí být minimálně 
dvě ženy. Přihlášky posílejte nejpozději do  
30. listopadu 2016 na e-mail ondragryz-
bon@gmail.com, a však s přihlášením neo-

tálejte, protože maximální počet družstev je 
stanoven na 12. Startovné činí 100,- Kč na 
osobu a těšit se můžete na bohaté občerst-
vení a hodnotné ceny. Takže pokud nemáte 
v sobotu co dělat a nechcete jenom celý den 
ležet u televize, přijďte si zahrát! 

Těší se na Vás a srdečně Vás zvou
členové sportovní komise.

Drakiáda
Krásnou slunečnou sobotu dne 5. 11. 

2016 jsme se sešli v hojném počtu při pou-
štění draků na Vrchách. Dokonalé počasí 
přilákalo rekordní počet dětí i dospělých.  
V jednom okamžiku jsme napočítali na ob-
loze téměř čtyři desítky draků různých tvarů 
a velikostí. Zajímavá byla například létající 
krychle. Teplý čaj přišel vhod a všechny děti 
dostaly za svou snahu balíček dobrot s ovo-

cem. Děkuji p. Slávce Polákové za jablíčka, 
p. Janě Chrobokové a p. Pavlu Peterkovi za 
pomoc při organizaci. Pan Michal Návrat 
zdokumentoval tuto akci a jeho výsledek si 
můžete zhlédnout na stránkách obce Dobrá. 
Myslím si, že jsme všichni prožili krásné so-
botní dopoledne. Těšíme se na další setkání. 

Za sportovní komisi René Křižák

Badmintonový turnaj
V sobotu 22. 10. 2016 proběhl dru-

hý ročník amatérského badmintonového 
turnaje v krásné hale Sport Relax klubu  
v Dobré. Stejně jako loni jsme pořádali tur-
naj v deblech (čtyřhrách) a opět byla účast 
velice hojná. Byly k vidění velmi zajímavé  
a vyrovnané zápasy a o tom svědčí i celkové 
výsledky turnaje, kde zapálení badminto-
nisté bojovali o každý míček, o každý bod, 
který mohl znamenat výhru a důležité body 
do tabulky. O výhru si to nakonec rozdali  
v dramatickém finále dva nejlepší páry dne, 
a to Tomáš Herník se svým kolegou J. Fer-
feckim, kteří obhajovali vítězství z loňského 

ročníku a Tomáš Pánek s Honzou Skarkou. 
Po dlouhém a napínavém boji se podařilo 
loňským vítězům obhájit nejvyšší příčku  
a odnesli si opět skvělé ceny, které připravila 
sportovní komise společně s pomocí podpo-
ry firmy JEWA a obce Dobrá. 

Děkujeme všem hráčům za účast, gratu-
lujeme vítězům a těšíme se na turnaje v další 
sezóně. První termín plánujeme již březnu 
roku 2017 a věříme, že si zase všichni při-
jdete změřit síly v této skvělé hře. 

Sportovní komise obce Dobrá
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Základní škola Dobrá informuje…

Recitační přehlídka Za trochu lásky
Krásné umění recitace básnických textů 

pěstují naši žáci již od první třídy, mnozí na-
víc navštěvují dramatický kroužek na Lido-
vé škole umění, takže nemáme nouzi o vý-
borné recitátory. Letošní recitační přehlídky 
se ve školním infocentru zúčastnily téměř 
tři desítky těch nejlepších. 

Porota složená z vyučujících českého 
jazyka měla přetěžký úkol vybrat tři žáky, 
kteří za svůj přednes obdrží knižní odměnu. 
Recitace totiž není skok daleký a umělecký 
přednes neměříme na branky, body či vte-
řiny. Navíc všichni zúčastnění žáci dali do 
svého poctivě připraveného vystoupení celé 
své upřímné srdce. 

Oceněny nakonec byly sestry Natálie 
a Nela Žákovy, které připravily divákům 
nádherný zážitek hodný Národního diva-
dla, knihu si letos po dlouhé době odnesl 
i jeden chlapec, a to Martin Sekanina 
z 9. C. Všichni recitátoři dostali také slad-
kou odměnu. Patří jim poděkování za to, že 
umělecký přednes na naší škole rozhodně 
nezachází na úbytě. Mgr. Jan Lörinc

Projekt SAVCI BIOMŮ SVĚTA
V pátek 7. října 2016 proběhl nový pro-

jekt osmých tříd, který splňuje průřezové 
téma environmentální výchovy. Toto pod-
zimní dopoledne osmáci společně vyrazili do
ostravské ZOO, kde se uskutečnil projekt 
„Savci biomů světa“. Ještě ve škole se 
žáci jednotlivých tříd rozdělili do šesti sku-
pin a vylosovali si téma, na kterém budou 
v ZOO pracovat. 

Témata pracovních listů byla – Kopytníci, 
Primáti, Medvědovití, Chobotnatci, Kočko-
vité šelmy a Ohrožená zvířata. Zoologickou 
zahradou jsme procházeli společně a během 
prohlídky si žáci vyhledávali informace na in-
formačních cedulích a zapisovali je do pracov-
ních listů. Zvířata si mohli i vyfotografovat. 

Druhá část projektu probíhala již ve 
škole. Žáci formou jednoduché obrázkové 

Oceněná recitátorka Nela Žáková zaujala porotu 
procítěným hereckým výkonem.
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Projekt ODPADY – TŘÍDÍME SPRÁVNĚ?
Úterní dopoledne před podzimními prázd-

ninami patřilo prvňáčkům a problematice 
„odpadů“. Žáci školního ekotýmu se dově-
děli, že jejich nejmenší spolužáci mají pro-
blém s tříděním odpadů. Rozhodli se tedy, 
že pro ně připraví dvouhodinový projekt 
s názvem ODPADY – TŘÍDÍME SPRÁV-
NĚ? A zároveň je naučí, jaké odpady vlast-
ně vytváříme a kam je můžeme odhodit. 

Nejprve jsme se sešli v multifunkčním 
sále školy. Členové ekotýmu si nejprve při-
pravili scénku, ve které upozornili na to, jak 
se nevhodně chováme k přírodě kolem nás 
tím, že odhazujeme různé odpadky a neuklí-
zíme po sobě. Pak prvňáčci zhlédli prezen-
taci o odpadech, dověděli se, jaké existují 
kontejnery na odpad – co do nich můžeme 
vhodit a naopak co tam nepatří. Na závěr jsme 
si společně zazpívali písničku o odpadech.

To, co slyšeli v první hodině, si mohli 
prvňáci vyzkoušet prakticky v hodině násle-
dující. Díky různým aktivitám si procvičili 
třídění odpadů a taktéž se naučili, jaké bar-
vy mají jednotlivé kontejnery na odpady. 

Doufáme, že se všem prvňákům projekt 
líbil a po tomto projektu jim třídění odpadů 
nebude dělat potíže a sami poučí ty starší, 
kterým se mnohdy nechce dojít na chodbu 
a odpadky roztřídit do kontejnerů.

Mgr. Květoslava Lysková,
koordinátorka EVVO a školní ekotým

prezentace měli představit to, co v ZOO 
zjistili. Ke své prezentaci měli použít i svůj 
pracovní list. Některé skupiny žáků si při-
pravily velice podrobně a zajímavě své zá-
stupce savců, žáci využívali pracovní list k 
tomu, aby svým spolužákům kladli otázky. 
Bohužel ve dvou třídách se našli takoví, kte-
ří se na své prezentace vůbec nepřipravili. 
Všichni pak nakonec byli po zásluze oce-
něni. Přesto věříme, že dopoledne v ZOO 
přineslo dětem nové poznání a radost z kon-
taktu s živými představiteli zvířecí říše.

Mgr. Květoslava Lysková,
koordinátorka EVVO Všem osmákům se v ZOO velice líbilo.

Členka ekotýmu Šarlota Rainochová školí prvňáky
v třídění odpadů.
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Projekt Kamarád

Hornická desítka 2016

Jedním z prvních úkolů prvňáčků ve 
škole je, aby se sžili s novým kolektivem, 
našli si nové kamarády a navykli si na pra-
vidla školního života. K tomuto účelu právě 
posloužil nádherný týdenní projekt Kama-
rád, v rámci kterého děti poznávaly školu, 
učebny, třídy, seznámili se svými spolužáky 
a starší kamarády z vyšších ročníků naučili 
zpívat píseň Kamarád.

Děti zavzpomínaly si i na své minulé ka-
marády a navštívily mateřskou školku, kde 
se společně s předškoláky zúčastnily tvoři-
vých dílen pod vedením paní učitelek. Celý 
projekt vedl prvňáčky k tomu, aby pochopi-
li, že v přátelském prostředí se bude práce 
lépe dařit.

Třídní učitelky 1. tříd

V sobotu 5. listopadu 2016 se konala ve 
Frýdku-Místku vyhlášená běžecká soutěž 
Hornická desítka. Popáté ve své historii se 
do tohoto závodu zapojila i naše škola. V sou-
těži škol, kde se soupeřilo o nejpočetnější
výpravu, ZŠ Dobrá obsadila 1. místo s cel-

kovým počtem 229 startujících žáků a po 
páté v řadě zvítězila s obrovským náskokem. 
Naše škola byla za vítězství oceněna spor-
tovním vybavením v hodnotě 10 000,- Kč 
a 5 kg bonbónů. V tombole naši žáci rovněž 
získali hodnotné ceny.

Chci poděkovat všem svým kolegům, 
kteří si v sobotu udělali čas a pomohli se za-
jištěním akce, dále pak všem žákům, kteří se 
závodu zúčastnili a podpořili tak svoji školu. 
Pevně věřím, že se všem účastníkům závody 
líbily a že v příštím roce bude počet žáků na 
startu Hornické desítky 2017 ještě vyšší než 
letos.

Mgr. Jiří Šmahlík

Děti v rámci projektu Kamarád zažily množství
velmi zajímavých aktivit.

Naši žáci na Hornické desítce tvořili nejpočetnější
výpravu a získali tak pro školu deset tisíc korun.
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Mateřská škola Dobrá informuje...

ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY
Tak nám nastal ten zádumčivý dušičkový čas, kdy se podzim již defi nitivně přihlásil 

o slovo provázen vůní deště, spadaného listí a prokřehlými prsty. 
Ještě dříve, než nám vítr rozfoukal poslední listy po krajině, si děti naší MŠ užívaly hry 

a tvoření s listy i s plody podzimu jak ve třídách, tak na vycházkách. Pokud přálo počasí 
a foukal vítr, děti některých tříd pouštěly draky na hřišti a pozorovaly jeho bezstarostný let 
v oblacích.

A jaké aktivity ještě provázely naše děti v měsíci říjnu?

NÁVŠTĚVA ŠKOLÁKŮ Z PRVNÍCH TŘÍD ZŠ
V NAŠÍ MŠ

Ve dnech od 3. – 5. 10. 2016, navštívily 
naši Mateřskou školu Dobrá děti z 1. tříd 
Základní školy Dobrá.

Děti se spolu s paní učitelkami přišly 
podívat, jak se od nového školního roku 
změnily naše třídy a vyzkoušely si, jak pro-
bíhají činnosti v nově vytvořených centrech 
aktivit.

Ve třídě Delfínci, děti 2 dny pracovaly 
s tématem „ovoce“ a ve třídě Sluníčko si děti 
osvojovaly téma „babí léto“. Po činnostech 

si děti zazpívaly, zatančily a při hře si za-
vzpomínaly na svůj pobyt v mateřské škole.

Bc. Marie Adamusová
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DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ

PODZIMNÍ GALERIE VÝTVARNÝCH PRACÍ
DĚTÍ NAŠÍ MŠ

V říjnu na děti opět čekalo jedno diva-
delní představení, tentokrát šlo o známou 
pohádku „O koblížkovi,“ která byla trošku 
upravená, ale základ pohádky zůstal zacho-

ván. Aby se děti nenudily, byly také zapoje-
ny do děje pohádky, což děti s radostí sobě 
vlastní přivítaly. Pohádku provázely také 
veselé písničky, které se dětem líbily a spon-
tánně tleskaly do rytmu.

Pokud jste v minulých dnech procházeli 
kolem naší školky, mohli jste si všimnout, že 
přímo na plotě byla nainstalována výstava 
výtvarných prací dětí ze všech tříd naší MŠ. 

Výstava obsahuje vydařené práce dětí, 
které zobrazují naši školku, obrázky ovoce 
a zeleniny a další podzimní výtvory dětí.

Snad se kolemjdoucím naše venkovní 
galerie líbila, a pokud ano, určitě budeme 
obrázky během času měnit v závislosti na 
ročním období.

Mgr. Drahomíra Dvořáčková
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Podzim a Advent v knihovně
Po úspěšném Říjnu - měsíci knihovny, 

kdy se přihlásilo 58 nových uživatelů kni- 
hovny, máme zaregistrováno již přes 800 
čtenářů. Protože jsme získali finance z Mi-
nisterstva kultury na nákup nových počítačů 
a tiskáren, museli jsme koncem září udělat 
v prostorách knihovny menší rekonstrukci 
rozvodů elektřiny a osvětlení a následně vy-
malovat některé prostory. Proto jsme museli 
knihovnu na dva týdny uzavřít. Návštěvníci 
knihovny již teď mají k dispozici 3 nové po-
čítače s operačním systémem Windows 10  
a kancelářským programem Office 2016, 
které mohou využívat pro tvorbu a tisk do-
kumentů. PC jsou vybaveny i nízkonáklado-
vou barevnou inkoustovou tiskárnou s ko- 
pírkou a scannerem. Máme také pro veřej-
nost laminovačku od formátu A8 po formát 
A3.

Naše knihovna je velmi specifická – ne-
ustále se nám hlásí noví čtenáři a zvyšují 
se nám výpůjčky, ačkoliv ostatní knihovny 
si stěžují na nezájem ze strany veřejnosti. 
Jsme rádi, že i „naše malá knihovna, stře-
disková“ poskytuje lepší služby, než „ velké 
knihovny, okresní“ – například rezervaci 
nevypůjčených knih přes internet nebo půj-
čování elektronických knih, které si můžete 
stáhnout do svých chytrých mobilů nebo  
tabletů zdarma. Půjčujeme také zvukové 
knihy. Do naší knihovny si chodí knihy 
půjčovat více muži (55%) než ženy (45%), 
nejvíce ve věku 11-13 let, 36-40 let a 60-64 
let. Našemu nejmladšímu registrovanému 
čtenáři jsou 3 roky a nejstarší čtenářce je  
92 roků.

Knihy, které se letos u nás nejvíce půjčo-
valy – Dívka v pavoučí síti a Dívka ve vlaku. 

Ke spisovatelům, jejichž knihy se u nás čtou 
nejvíce, patří: Vlastimil Vondruška, Domi-
nik Dán, Sandra Brown, James Patterson, 
Robin L. Sharma a Alena Jakoubková. Děti 
si nejvíce půjčují knihy o Minecraftu, De-
níky malého poseroutky, Simpsnovy, knihy  
o dinosaurech a horory. Větší děti zaujala 
řada Divergence a Selekce. Stále si chodí 
studenti pro doporučenou četbu. Protože 
rozpočet na nákup knih je velmi omezený, 
jsme nuceni knihy zajišťovat z jiných kniho-
ven – letos jsme již dovezli nebo objednali 
poštou našim čtenářům 250 knih.

Po celý měsíc listopad budeme připra-
vovat besedy pro děti z prvního stupně ZŠ 
v Dobré. Děti, které se budou chtít přihlásit 
do knihovny po absolvování knihovnické 
lekce, si donesou do knihovny podepsanou 
přihlášku od rodičů a registraci budou mít 
zdarma.

Ve dnech 27. 12. a 29. 12. 2016
bude knihovna uzavřena.

Všem našim současným i budoucím
čtenářům přejeme krásné Vánoce
a hodně štěstí a zdraví do nového

roku 2017.

Web: knihovnadobra.cz
Tel.: 558 641 016, 725 144 014

Marie Mališová, ředitelka
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Zahrádkáři informují
Zájezd zahrádkářů po zahrádkářských 

výstavách družebních obcí
Stejně jako zahrádkáři v Dobré tak i za-

hrádkáři jiných obcí chlubili se v těchto dnech
svými výpěstky na výstavách ovoce a zele-
niny. Zahrádkáři z Dobré pořádali výstavu 
ovoce a zeleniny ve dnech 17.-19. 9. 2016. 
Aby nasbírali další podněty k pořádání 
výstav v dalších letech a posoudili výstavy 
jiných organizací, uspořádali zájezd na 
výstavy ovoce a zeleniny do Jablunkova 
a slovenské Ochotnice. Zájezd se konal 
8. 10. 2016. Cestou do Jablunkova jsme pro 
zpestření zájezdu udělali krátkou zastávku 
v Polském Těšíně na trhu ovoce a zeleniny 
a následně pak jsme odjeli do domu zahrád-
kářů na výstavu ovoce a zeleniny v Jablun-
kově. Tam jsme již byli očekáváni místními 
organizátory. Výstava nebyla vzhledem ke 
stísněným prostorům tak rozsáhlá jako 
v Dobré, ale líbila se. Kdo chtěl, mohl se 
i občerstvit a ochutnat nabízené speciality. 
Po krátkém oddechu pak následovala cesta 
do slovenské družební obce Ochotnice. Ces-
tou jsme se zastavili v turisticky navštěvova-

né obci Stará Bystrica. Zde turisté obdivují 
nedávno postavený dřevěný slovenský orloj, 
který je dominantou a raritou obce. Zde 
jsme si vyslechli výklad místní pracovnice 
obecního úřadu o historii stavby. Potom 
už pak následovala jen jízda na výstavu do 
Ochotnice. Naše výprava byla očekávaná 
a vřele přijata v čele se starostou obce a or-
ganizátory výstavy. Výstava byla opravdu 
velice rozsáhlá s velmi širokým spektrem 
vystavovaných druhů ovoce a zeleniny. Na 
výstavě se prezentovala i sousední obec 
Raková. Nechyběla ani výstavka výpěstků 
našeho předsedy pana Ježe, za což mu byl 
udělen děkovný dopis. Po krátkém občers-
tvení u kávy jsme navštívili místní pramen 
minerální vody. Po její ochutnávce jsme se 
s pocitem dobře prožitého dne vraceli domů. 
Za zorganizování zájezdu patří poděkování 
panu předsedovi Ježovi a jeho spolupracov-
níkům.

Jan Žižka - účastník zájezdu

Podzimní výstava
Letošní podzimní výstavy Flora Olo-

mouc s tematickým zaměřením Plné sklepy 
a spíže se také zúčastnili zahrádkáři z Územ-
ního sdružení Frýdek Místek. Představili se 
svými ovocnými výpěstky. Expozici obo-
hatili svými výtvarnými pracemi také žáci 
z naší mateřské školy Dobrá. Od návštěvní-
ků sklidila pochvalu barevná jablíčka vyro-
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bená z PET láhví, hlávky česneku vyrobené 
z papíru, krásné barevné berušky a množ-
ství krásně namalovaných výkresů.

Naše expozice obohacená pracemi dětí 
získala od předsedy ČZS čestné uznání. 

Předseda ZO ČZS Dobrá
Čestmír Jež

ZAHRÁDKÁŘSKÁ PORADNA 
Vždy první čtvrtek v měsíci v době od 17 do 18 hodin v Hasičské zbrojnici Dobrá.

Jak dlouho jste ředitelkou školky v Dobré?
Ředitelkou mateřské školy jsem od srp-

na roku 2011, tedy šestým rokem.

Jak jste se k této roli dostala? Je to profe-
se, kterou jste si vždycky přála dělat?

V životě přicházejí různé náhody, tak 
i já jsem se shodou okolností dozvěděla 
o konkurzu na místo ředitelky MŠ v Dobré. 
Protože mám ráda výzvy a jsem člověk čino-
rodý, který se rád vzdělává a poznává nové 

věci, tak jsem se na konkurz přihlásila. Na 
otázku, zda jsem si tuto profesi vždy přála 
dělat, se mi těžko odpovídá. Vždy jsem chtě-
la pracovat s dětmi, což se mi splnilo. Řekla 
bych, že mým cílem nebylo stát se ředitel-
kou, ale prostřednictvím této funkce poznat 
problematiku školství hlouběji.

Co všechno máte na starosti?
Svou práci bych rozdělila do několika 

oblastí. První oblastí je výchova a vzdělává-

Žijí tady s námi, znáte je!

Je tady další část této sekce, ve které představujeme důležité lidi naší obce prostřednictvím roz-
hovorů. Tentokrát jsme vybrali osobu, kterou znají převážně rodiče našich nejmenších občanů. Řeč 
je o ředitelce Mateřské školy v Dobré, paní Janě Bódisové. Co nám prozradila?
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ní dětí. V této oblasti je mým hlavním úko-
lem vytvářet dětem podnětné a stimulující 
prostředí, zajistit bezpečnost dětí, vytvářet 
a naplňovat školní vzdělávací program, za-
jišťovat dětem vhodné didaktické pomůcky 
atd. Druhou oblastí je vedení, vzdělávání 
a motivace zaměstnanců. V této oblasti je 
mým hlavním úkolem udržovat „dobrou“ 
atmosféru na pracovišti, protože ta je zákla-
dem kvalitní práce s dětmi, a vést zaměst-
nance vzděláváním ve shodě s vizí vzdělává-
ní dětí v naší MŠ. Za třetí je mým úkolem 
prezentovat MŠ na veřejnosti nejen na úrov-
ni obce, s čímž souvisí úzká spolupráce se 
zřizovatelem.

Kromě výše uvedené náplně mé práce se 
aktivně podílím na rekonstrukcích interié-
ru, zahrady a budov MŠ. Také se mi poda-
řilo navýšit kapacitu MŠ a otevřít dvě nové 
třídy. Poslední půl rok jsem věnovala zpra-
cováním žádosti Výzvy č. 02-16-022 Šablo-
ny pro MŠ. Finanční prostředky z této výzvy 
použijeme na zaměstnání chůvy a asistenta 
k posílení personálního složení na třídách, 
dále na další vzdělávání pedagogů a setká-
vání odborníků s rodiči.

Počet dětí stále narůstá, má školka do-
statečnou kapacitu?

Mateřská škola má 6 tříd a kapacitu 151 
dětí. V současné době máme ve třídách 28 
dětí, a to na základě výjimky udělené zřizo-
vatelem. Jednu třídu máme již čtvrtým ro-
kem v prostorách ZŠ. Pokud bychom snížili 
počty dětí na třídách na 24, jak stanovuje 
zákon, a kdybychom zároveň opustili pro-
stor základní školy, chyběly by nám již dnes 
dvě třídy. Vzhledem k legislativním změ-
nám, které s sebou přináší od 1. 9. 2017 po-
vinnou školní docházku předškolákům, od 

1. 9. 2020 přijímání dětí dvouletých a s ros-
toucí výstavbou v naší obci je zřejmé, že již 
dnes je stávající kapacita MŠ nedostatečná.

Uvažujete tedy o dostavbě pavilonu?
Vzhledem k tomu, že vedení obce přistu-

puje k tomuto problému aktivně, vedeme již 
více než rok jednání o možnostech řešení 
navýšení kapacity MŠ. Dlouhodobě sledu-
jeme populační vývoj v naší obci, sleduje-
me také zájem o naší MŠ ze strany občanů 
jiných obcí. K dnešnímu dni je zpracován 
projekt na přístavbu pavilonu mateřské ško-
ly, který obsahuje několik variant řešení. Na 
obecním úřadu proběhlo setkání všech do-
tčených osob, které byly s tímto projektem 
seznámeny, a mohly se k této problematice 
vyjádřit.

Kde by se na to případně daly získat do-
tace?

Například Ministerstvo školství, mlá-
deže a tělovýchovy vyhlásilo pro rok 2016 
program 133 310 Rozvoj výukových kapacit 
mateřských a základních škol. Maximální 
výše poskytnuté dotace činila 25 mil. Kč. 
O většině vypsaných dotačních programů 
spadajících pod MŠMT jsme písemně infor-
mováni.

O naši školku je velký zájem… Co nabízí 
oproti těm v okolí?

V dnešní době, kdy rodiče tráví mnoho 
času v zaměstnání, mají dlouhou pracovní 
dobu a za prací dojíždějí, je důležitá pro-
vozní doba MŠ, taktéž provoz MŠ v měsíci 
červenci. Nabízíme mnoho mimoškolních 
akcí a aktivit, doplňkové programy k ŠVP, 
vybavení tříd je na vysoké úrovni, taktéž dis-
ponujeme moderními výukovými pomůcka-
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mi. Zde bych chtěla poděkovat všem rodi-
čům, kteří vzdělávání našich dětí podporují 
nemalými finančními částkami a dle našich 
požadavků nakupují učební pomůcky. Pe-
dagogický sbor je plně kvalifikován a má 
dětem co nabídnout. Snažíme se vyslyšet 
požadavky rodičovské veřejnosti, a pokud je 
to v našich silách, akceptovat je.

Jaké kroužky jsou ve školce k dispozici?
Vzhledem k tomu, že „bojujeme“ s pro-

storem, je naše nabídka kroužků oproti pře-
dešlým letem menší. Při MŠ působí Sbore-
ček, nabízíme kroužky Keramika, Dovedné 
ručičky, Malý zahradník, Zumbička, Hbitý 
jazýček, Tanečky, Judo a Angličtinu.

Jaké jsou vaše další aktivity?
Pravidelně se účastníme všech kultur-

ních akcí pořádaných obcí (MDŽ, Den 
matek, vystoupení pro seniory, Velká Do-
berská,výstava zahrádkářů atd.), pořádáme 
plavecký a lyžařský kurz pro děti, jednou 
ročně navštěvujeme Divadlo v Těšíně, jezdí-

me do Skanzenu v Rožnově pod Radhoštěm 
na vánoční program, pořádáme karneval, 
oslavu dne dětí, pasování předškoláků, jez-
díme na školní výlety a mnoho dalšího.

Máte čas i na nějaké koníčky?
Vzhledem k tomu, že mám malé děti, 

přizpůsobuje se můj volný čas jejich potře-
bám a jejich koníčky se stávají mými koníč-
ky. Máme rádi turistiku, cestování, jezdíme 
na kolech a chodíme plavat. Relaxuji prací 
na zahradě a čtením.

Napadá vás nějaká úsměvná historka  
s dětmi?

O tyto historky není v naší mateřské ško-
le nouze. Nebudu konkrétní, protože mnozí 
rodiče by se mohli v dané situaci poznat. Ale 
ráda uvedu citát: „Nevěřte všemu, co Vám 
dítě řekne doma o mateřské škole, my Vám 
slibujeme, že nebudeme věřit všemu, co 
nám řekne o Vás.“

Monika Návratová

Poděkování voličům
Vážení spoluobčané, 

chtěl bych Vám, jménem KDU–ČSL, vyjádřit poděkování za podporu ve volbách do 
Krajského zastupitelstva Moravskoslezského kraje, konaných 7. a 8. října 2016. Kandidáti 
KDU-ČSL v Dobré získali nejvíce hlasů voličů a volby vyhráli. 

I díky těmto Vašim hlasům získala naše volební strana možnost podílet se na vedení Mo-
ravskoslezského kraje příští čtyři roky. Je to pro nás veliký úspěch a děkujeme všem našim 
voličům za projevenou důvěru.

Velice si vážíme vaší podpory, která nám dává energii do další práce.  

 Ing. Jiří Carbol, předseda
 Místní organizace KDU-ČSL Dobrá
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ZE STARÝCH OBĚŽNÍKŮ1946—1976
Docela svérázným počtením jsou staré oběžníky, které vydával už za

první republiky obecní úřad, po válce národní výbor (do 1990) a pak až do
roku 2002 opět obecní úřad, kdy se přetvořily ve Zpravodaj, nyní Doberské
listy. Nezachovaly se zdaleka všechny, ale i z těch, které jsou, leccos na
dobu, kdy byly vydávány, prozrazují. Přečtěme si, k čemu byli naši předkové
vyzýváni před 70 lety (1946) i později (1956, 1966, 1976). Protože jsou
přepsány doslovně a bez stylistických a jiných úprav, u některých se i docela pobavíme…

1946: Ministerstvo národní obrany upozorňuje na zakopanou munici v zemi. Tuto zakopaly
jednak bojující armády a jednak i civilní obyvatelstvo a konečně i němečtí záškodníci. Obyvatelstvu
se přísně zakazuje munici sbírat, vykopávat ze země a přenášet na jiná místa a vystavovat se tak
nebezpečí smrti. Je upozorněno na povinnost každý nález ihned hlásit na národní výbor nebo
policii. Snahou vojenské správy je, aby všechny municí zamořené prostory byly nejpozději do jara
tohoto roku vyčištěny a pohozená munice sebrána a popřípadě zničena.

Na sbor národní bezpečnosti mají se dostaviti ti, kteří marně čekají na návrat některého ze svých
blízkých buď z Německa (z nasazených na nucené práce) nebo ciziny. Ukázány jim budou dvě
fotografie mrtvých partyzánů, kteří nejsou dosud identifikováni. Též se pátrá po lidických dětech.

Upozorňují se občané, kteří byli válkou poškozeni a mají ještě okna rozbitá, aby je donesli
k zasklení ve čvrtek 7. února do domu p. Berčíka, kde se bude zasklívat, avšak jen těm, kteří ihned
sklo i práci zaplatí. 

Do Československa bylo v poslední době dodáno v rámci akce UNRRA větší množství silničních
motorových vozidel. Na mnohých zůstaly výsostné znaky a nápisy spojeneckých armád. Majitelé
vozů se žádají, aby je odstranili a naproti tomu buďtež ve smyslu žádosti mise UNRRA, tlumočené
nám Československým úřadem pro hospodářskou pomoc a obnovu, všechna tato vozidla
označena vhodným nápisem na pravých dveřích vozidla slovy „Dodala UNRRA“.

Obyvatelstvo se upozorňuje, že je zakázáno ve dnech voleb 25. května od 14 a 26. května až do
uplynutí jedné hodiny po konečné hodině volby prodávati, čepovati nebo podávati nápoj
obsahující alkohol.

Podle dohody Národní fronty v Dobré bylo usneseno opraviti pomník prezidenta Tomáše G.
Masaryka. Protože stará busta byla v době válečné odvedena do sbírky kovů, je nutno opatřiti
novou. Proto prosíme občany, aby přispěli nepotřebnými měděnými, mosaznými a niklovými
odpadky. Je zapotřebí asi 80 kg kovu. Nepotřebné kovy doneste na národní výbor co nejdříve, aby
nová busta byla ve výročí osvobození již hotova.

Občané se uvědomují, že v pondělí 24. června v 7 hodin večer bude se promítat v kině film
Osvobozené Československo zdarma. Při této příležitosti bude podána zpráva o hospodářství
starého národního výboru od osvobození až do dnešního dne.

Sparta Dobrá postoupila do I. B třídy a byla zařazená do těšínského okrsku, kde hrají: SK Orlová,
SK Metor Orlová, Český Těšín, oba třinecké kluby SK a polská Sila, Skřečoň, Rychvald, Dolní Lutyně.

V úterý 30. července budou se vydávati poukázky na benzín pro zemědělce, kteří nemají
možnost mlátit elektrickým proudem a musí mlátit benzínem.
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Z popudu p. Františka Vlčka, penzisty a zemědělce, a p. Františka Špoka, obchodníka, bylo
vybráno na svatbě sl. Elišky Školové pro fond na postavení měšťanské školy v Dobré 1535 Kčs.
Stavba školy je zařazena na 1. místo v dvouletém budovatelském plánu okresu. Bude vyžadovat
velkého nákladu. — Prosíme všechny místní spolky a organizace, aby následovaly tohoto krásného
příkladu a nezapomínaly přispívati z výtěžku svých oslav a podniků zejména na stavební fond.
Žádáme rovněž všechny jednotlivce v Dobré, aby pamatovali při různých příležitostech: svatbách,
křtinách, osobních jubilejích, oslavách a zábavách – jen společnou a svornou prací všech podaří
se splniti v brzké době úkol, o který naše obec již po 24 let usiluje – postaviti měšťanskou školu.

Jednotný svaz českých zemědělců pořádá na hřišti sportovního klubu Sparty dožínkovou
slavnost. V 8 hodin ráno v kostele děkovné bohoslužby a odpoledne ve 2 hodiny započíná
program. Občané se vyzývají, aby dali do bufetu vajíčka, máslo, cukr, mléko, tvaroh a mák. Sběr
v mlékárně 29. a 30. srpna. Svaz prosí o hojnou účast, čistý výtěžek bude věnován na zaplacení
nové mlátičky a na zakoupení dalších potřebných strojů.

Aby se snížil náklad na vybudování kanalisace, byla na schůzi odhlasována pracovní povinnost
pro všechny občany v obci. Práce byla rozvržena dle čísel domů, a to tak, že každá rodina musí
vykonat svou povinnost, to jest odpracovati 8 hodin. Začíná se v úterý 29. října 1946 a bude se
pracovati každý den na dobývání štěrku na řečišti. První den přijdou pracovníci z čísel 1—10, druhý
den 11—20 atd. Dozor na práci bude vykonávat občan Felix Vojkovský, který o každém jednotlivci
povede záznam. Doneste s sebou lopaty a kopačky. Prosíme občany, aby se s ochotou do práce
zapojili a dokázali, že i z dobré vůle lze mnoho vykonati. Jedná se tu o dobro obce a chceme zajisté
všichni o to se přičiniti. Dej Pán bůh pohody a nashledanou na řečišti.

1956: První máj je svátkem všech pracujících na celém světě. V tento den i naše obec oslaví
svátek práce mohutným nástupem všech občanů na oslavy 1. máje. Zveme na tyto oslavy všechny
občany, kteří si přejí v míru budovat naši krásnou vlast. Nástup na oslavy je v 9 hodin na hřišti
Sparty u nádraží.

Bude nutno zakoupiti ledničku do školní jídelny pro uskladnění másla, masa a různých rychle
se kazících potravin. Skladiště potravin je naprosto nevyhovující a malých rozměrů, kde není
možno celkem ničeho skladovati. Brambory na zimní období jsou uskladněny, a to 52 q; 18 q
bude ještě zakoupeno. Příděl černého uhlí je vybrán a 70 q hnědého uhlí bude dovezeno.

Tradiční slavnost s Dědou Mrázem se letos neuskutečnila v budovách školky. Byli jsme pozváni
pionýry do kulturního domu (dnes levá část prodejny Hruška ve středu obce) na společnou Jolku.
Přestože průběh slavnosti byl velmi pěkný, zdálo se nám, že slavnosti pořádané v přímém prostředí
dětí jsou rodinnější a dítě má z nich větší zážitky.

1966. Pro okres je zajištěna zelenina: hlávkový salát o 38 % více než vloni, mrkev karotka,
ředkvička, špenát, v menším množství kedlubny, okurky, rajčata. Čerstvé ovoce se již v dubnu
prodávat nebude, je však zajištěno jižní ovoce — banány, citróny a pomeranče. Pokud se týká
brambor, bylo nařízeno okamžitě zavést drobný prodej ve výši 3 kg na jednoho spotřebitele.

1976: Severomoravské pivovary, národní podnik, závod Nošovice, přijmou vyučené
soustružníky, automechanika pro opravy vysokozdvižných vozíků, pomocné dělníky a dělnice,
mladší muže do závodní stráže, v srpnu studenty na brigádu.

                                                                                            Připravil Rostislav Vojkovský, kronikář
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Billiard – Hockey Šprtec
2. LIGA DRUŽSTEV 2016 – MORAVA

4. kolo - 25. 9. 2016 (Dobrá)

Tým BHC Dobrá zvládl premiéru
na domácí půdě, ani jednou neprohrál

Klub BHC Dobrá po 18 letech hostil 
druhou ligu družstev pod hlavičkou Unie 
hráčů stolního hokeje. Byli jsme moc rádi, 
že jsme mohli přivítat na domácí půdě tro-
jici týmů z Ostravy, Boskovic a zatím su-
verénního Úsova. Naši hráči nastoupili 
v kompletní sestavě. DALIBOR HÁJEK, 
JOSEF SVOBODA a JAN BILKO byli na-
žhaveni uhájit domácí půdu, zasáhnout do 
hry byli připraveni PETR HADAŠČOK, JO-
SEF STUDENIČ a premiéru si odbyl také 
LIBOR HOUDA. Náš klub chtěl ukázat, že 
z horké doberské půdy se jen tak body nevo-
zí. Hned v úvodu jsme narazili v odvetě na 

Šprtmejkry z Ostravy a chtěli jsme jim vrá-
tit porážku z druhého kola právě hraného 
v Ostravě. A našim chlapcům se celkem 
dařilo, i když po druhém trojutkání to 
bylo stále vyrovnané, přesto jsme nakonec 
se štěstím utkání zvládli a porazili jsme 
Šprtmejkry v poměru 3:2. Do druhého zá-
pasu jsme šli dobře naladění, čekali nás orli 
z Boskovic. Tito hráči z okresu Blanska byli 
hodně houževnatým soupeřem a jejich hra 
nám dělala problémy, přetlačit jsme je ne-
dokázali, ale bod jsme jim aspoň ukradli po 
remíze 4:4. Třetí zápas byl nejnáročnější ze 
všech, Future Úsov hlavní favorit na postup 
do fi nálové trojky. My jsme věděli, že v prv-
ním vzájemném zápase nás přejeli se vším 
všudy, ale nechtěli jsme to jen tak odklouzat. 
Po prvním trojutkání nás ale totálně rozladi-
li a ujali se vedení 0:3, naši kluci však zbraně 
nesložili a ten kdo přihlížel tomuto utkání, 
se mohl docela divit, co se dělo, po druhé 
výměně jsme jim to vrátili a srovnali na 3:3. 
Před posledním trojutkáním jsme si řekli, že 
ta šance na nějaké body je, dali jsme do toho 
to naše doberské srdíčko a nakonec jsme 
s nimi vyválčili bod za remízu 4:4. Toto čtvr-
té kolo nám vcelku vyšlo, připsali jsme si 
čtyři bodíky do tabulky a do Ostravy pojede-
me k poslednímu kolu pokusit se zabojovat 
a získat čtvrtou příčku.
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Výsledky 4. kolo:

BHC DOBRÁ – ŠPRTMEJKŘI OSTRAVA 3:2
BHC DOBRÁ – BHK OREL BOSKOVICE „B“ 4:4
BHC DOBRÁ – FUTURE ÚSOV 4:4

Tabulka po 4. kole:

1. Future Úsov 14 10 4 0 63 : 29 342 : 216  24
2. THE Orel Bohunice 15 9 4 2 66 : 42 382 : 286  22
3. Gunners Břeclav 14 9 2 3 57 : 41 334 : 269  20
4. Šprtmejkři Ostrava 14 8 0 6 50 : 41 316 : 282  16
5. BHC Dobrá 14 5 5 4 47 : 45 298 : 288  15
6. Fluke Kohoutovice 15 5 1 9 45 : 47 315 : 320  11
7. BHK Orel Boskovice „B“ 15 3 3 9 43 : 59 271 : 322  9
8. BHC Dragons Modřice „B“ 14 3 2 9 40 : 74 312 : 460  8
9. BHL Žďár n.S. 15 2 1 12 40 : 73 371 : 498  5

Tabulka hráčů BHC Dobrá po 4. kole:

  Zápasy Výhry Remízy Prohry Body
1. DALIBOR HÁJEK 36 17 11 8 45
2. JAN BILKO 38 16 9 13 41
3. JOSEF SVOBODA 31 10 11 10 31
4. LIBOR HOUDA 5 2 1 2 5
5. JAKUB SKLÁŘ 7 1 1 5 2
6. JOSEF STUDENIČ 2 1 0 1 2
7. PETR HADAŠČOK 6 0 1 5 1
8. VÍTĚZSLAV FOLTÝN 1 0 0 1 0

Josef Svoboda (BHC Dobrá)
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Billiard – Hockey Šprtec
Polish open 2016 – Czyzowice

22. 10. 2016

V Polsku opět řádila Kamila Žvaková,
v kategorii ženy veze 1. místo

Dalším turnajem pokračoval český po-
hár 2016. Celkem se zde sjelo 51 hráčů 
a hráček. Už podruhé naši hráči zajížděli do 
sousedního Polska, aby posbírali co nejvíce 

bodů. Sestavu jsme měli docela početnou. 
DALIBOR HÁJEK jako kapitán měl tento-
krát s sebou LIBORA HOUDU, KAMILU 
ŽVAKOVOU a PETRA HADAŠČOKA. 
Komu se tentokrát dařilo, byl Dalibor Há-
jek, zvládl čtyři ze šesti zápasů a umístil se 
hodně vysoko. K bronzu mu chybělo kousí-
ček, přesto 4. místo je skvělým umístěním. 
Polsko svědčilo i Kamile Žvakové, po vítěz-
ství v ženách z Dobré si odváží prvenství 
i z Czyzowic. Sice celkově skončila až na 
16. příčce, přesto jí první místo v ženách 
nikdo nevzal. Zato Petrovi Hadaščokovi 
výlet do Polska zhořknul, dokázal zvítězit 
pouze ve třech zápasech a to bylo málo, po 
skvělých odehraných minulých turnajích si 
musel tentokrát zvyknout až na 23. pozici. 
Liborovi Houdovi to taky nevyšlo podle 
představ, měl výborný start, tři výhry za 
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Billiard – Hockey Šprtec
ČP 12 – O pohár obce Dobrá

Dobrá hospoda 15. 10. 2016

Ženy ovládla Kamila Žvaková
z BHC Dobrá, Veronika Grabinská

z Ostravy tentokrát druhá
Turnajový kolotoč pokračoval. Poprvé se 

u nás po dlouhých letech konal také turnaj  
s názvem Český pohár – O pohár obce Dob-
rá. Sjelo se zde celkem 25 hráčů a bylo se na 
co dívat. Za naše barvy se po krátké pauze 
objevil náš matador LADISLAV HÁJEK, 
ale šlo vidět, že to nebude mít jednoduché. 
Přesto se snažil uhrát nějaké body, bohužel 
jedna remíza z pěti zápasů ho zařadila až na 
23. místo a skončil tak nejhůř z našich. Do 

sestavy se vrátil i KUBA SKLÁŘ. Potřeboval 
bodovat, aby si zajistil postup mezi 8 nejlep-
ších starších žáků na Mistrovství České re-
publiky. Dokázal však porazit pouze Aleše 
Padělka z Bohumína, a to bylo málo, pohár  
kategorie starších žáků však převzal a celko-
vě mu patřila až 19. pozice. Největší souboj 
svedly ženy, naše KAMILA ŽVAKOVÁ ve 
svém druhém turnaji v našich barvách od-
váděla skvělou práci. Dokázala porazit jak 

sebou, dokonce si poradil i se zkušeným 
Simonem Káňou (Břeclav), ale potom už 
figurovaly prohry. Bilance půl na půl ho 
posunuly až na 17. místo. Přesto body do 
Českého poháru nějaké posbírali, v koneč-
ném zúčtování se budou hodit. Co už mohu 

potvrdit je, že DALIBOR HÁJEK (muži)  
a PETR HADAŠČOK (junioři) mají postup 
na Mistroství České republiky, které se letos 
hraje ve Žďáru nad Sázavou, jistý. Děkuji 
našim hráčům za vzornou reprezentaci, a že 
někteří se ještě o republiku poperou.

Pořadí muži:

1. Kučera Martin (SHL SDS EXMOST BRNO)
2. Tichavský Jan (ŠPRTMEJKŘI OSTRAVA)
3. Kubečka Jan (ŠPRTMEJKŘI OSTRAVA)

 Pořadí Junioři:

1. Luska Slawomír  (POLAND)
2. Loučka Matouš  (GUNNERS BŘECLAV)
3. Radomski Kacper (POLAND)

Pořadí ženy:

1. Žvaková Kamila (BHC DOBRÁ)
2. Mišíková Pavla (BHC STARCOLOR MOST)
3. Grabinská Veronika (ŠPRTMEJKŘI OSTRAVA)

Celkové pořadí hráčů BHC Dobrá:

4.   DALIBOR HÁJEK
16. KAMILA ŽVAKOVÁ
17. LIBOR HOUDA
23. PETR HADAŠČOK

                                     Josef Svoboda  (BHC Dobrá)
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Natašu Kalendovou (Bohumín) tak i Honzu 
Kubečku (Ostrava), který byl v jejich zápase 
jasný favoritem a jelikož Veronika Grabin-
ská vyhrála jen jednou a v posledním zápase 
padla s Jirkou Dohnalem (Bohumín), bylo 
jasné, že tentokrát pohár v kategorii ženy 
zůstane doma. Junior PETR HADAŠČOK 
opět překvapil. Nejen, že jeho výkon ho vy-
nesl na celkové 5. místo a získal i fi nanční 
odměnu, ale vyhrál i svou kategorii před Jir-
kou Dohnalem a mohl se kochat dalším vy-
sněným pohárem. Celkem dobře se umístili 
i DALIBOR HÁJEK a JOSEF SVOBODA. 
První jmenovaný to měl hodně těžké, hned 
v úvodu narazil na nejlepšího muže turna-
je Jana Tichavského (Ostrava) a bohužel 
s ním prohrál. Pak přišla pasáž tří vítězství 

a vypadalo to, že by Dalibor mohl skončit 
hodně vysoko, ale v posledním pátém utká-
ní nevyzrál na dalšího suverénního hráče 
z Brna Jaromíra Procházku a tak skončil až 
na 9. místě. Zato dobře rozehraný turnaj 
měl JOSEF SVOBODA, vyšlápnul si i na 
favorizovaného Martina Vránu (Bohunice), 
kde vyhrál s přehledem 5:1. Ve čtyřech zápa-
sech neprohrál, bohužel ten pátý se mu stál 
osudným. Podlehl fotbalovým výsledkem 
0:1 s Lukášem Tkáčem z Prahy a to ho se-
sadilo až na 7. příčku. Turnaj u nás se moc 
líbil organizátorům z Brna a sami si přáli, 
aby se znovu konal v naší obci, což jsme byli 
moc rádi. Děkuji všem účastníkům turnaje 
za skvělou atmosféru a těšíme se na další 
skvělé zápasy a turnaje co nás čekají.

Pořadí muži:

1. JAN TICHAVSKÝ (ŠPRTMEJKŘI OSTRAVA)
2. DALIBOR KYZLINK (SHL SDS EXMOST BRNO)
3. JAROMÍR PROCHÁZKA (SHL SDS EXMOST BRNO)

Pořadí junioři:

1. PETR HADAŠČOK (BHC DOBRÁ)
2. JOSEF STUDENIČ (BHC DOBRÁ)
3. JIŘÍ DOHNAL (BHC TJ SOKOL
    BOHUMÍN)

Pořadí ženy:

1. KAMILA ŽVAKOVÁ (BHC DOBRÁ)
2. VERONIKA GRABINSKÁ (ŠPRTMEJKŘI OSTRAVA)
3. NATAŠA KALENDOVÁ (BHC TJ SOKOL BOHUMÍN)

Josef Svoboda  (BHC Dobrá)
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JOSEF SVOBODA ŽIJE „ŠPRTCEM“
Stolní hokej, neboli šprtec. Hra, která bavila naše prarodiče, získala srdce Josefa Svobody. 

„Vzpomínám, když se hrálo s korunami a klacíky“ říká Josef Svoboda. Tento hokejový na-
dšenec a vítěz doberské extraligy roku 2010 tímto sportem naprosto žije! „Doufám, že ten-
to rozhovor přinese našemu klubu nové naděje“ podotýká s úsměvem Svoboda.

Narozen: 11. června 1984      Fanda: Rytíři Kladno

Jakému spotu se věnujete, a mohl byte 
nám ho trochu popsat?

Ano, jistě. Věnuji se stolnímu hokeji ne-
boli „šprtci“. Málokdo si ho představí, ale je 
to koníček pro všechny. Můžou ho hrát ženy, 
muži, děti, senioři, takže vlastně kdokoliv. 
Mě to osobně baví, naplňuje a volné chvíle 
využívám k tomu, abych si zahrál. Šprtec je 
podobný jako klasický lední hokej, akorát  
se hraje na speciálním stole. Součástí jsou  
2 branky, 5 hráčů neboli kamenů z dámy  
polepenými potisky libovolného klubu, kte-
rý má člověk rád. Dále malá hokejka a čer-
vený dřevěný puk. Hráči se střídají po tahu 
a cílem je dostat puk do soupeřovy branky. 

To zní zajímavě. Jak jste se k takovému 
sportu dostal? Začal jste sám, nebo Vás  
k tomu někdo přivedl?

Tak to je zajímavá otázka. Už je to dlouho, 
ale co si pamatuju, tak za mnou přišla moje 
mamka, abych se přihlásil, že zná jednoho 
pána, který v Dobré založil s kluky klub. Byl 
to policajt a jmenoval se Honza Fasuga. Já, je-
likož jsem velký fanda hokeje, tak jsem se při-
hlásil a chodil hrát s nimi. Ale musím přiznat, 
že když jsem to viděl poprvé, tak jsem nevěděl, 
o co jde, a ze začátku jsem jen prohrával. Kaž-
dopádně mě to baví a hraju to už takřka 20 let. 

Takže Vy hrajete sám za sebe nebo za ně-
jaký klub? 

Jelikož Fasuga a ostatní odešli, tak se ten 
starý klub rozpadl mezi rokem 1999-2000. 
Zůstalo to na triku prakticky mně. Nějakou 

dobu jsem hrával sám a pořád někoho shá-
něl. Nakonec jsem našel partu kluků, se kte-
rými jsem hrával, a řekli jsme si, že bychom 
chtěli zkusit založit klub znovu. Povedlo se 
nám to a od roku 2010 funguje klub B.H.C. 
Dobrá dodnes. Máme už hodně úspěchů. 
Začali jsme jezdit po celé republice. Napo-
sledy jsme byli nejdál v Mostě, což byl velký 
turnaj. Sice se nám tam nepodařilo uspět, ale 
byl to skvělý výlet s celou partou. Takže jsme 
spokojeni a rádi, že ten klub takhle funguje. 

Od začátku, co hrajete, jste hrál jen za klub 
B.H.C. Dobrá, nebo jste hrál i za jiné kluby? 

Hrál jsem většinou doma, v klubu B.H.C., 
takže jsem klub nikdy úplně neopustil. Ale 
byla doba, kdy jsem s Honzou Bilkem, který 
je taky hráčem v Dobré, hrál rok za Vsetín 
Jokers. Tam jsme hráli a pomohli jim k něja-
kému vítězství. 

A pak jste se teda vrátil? 
Ano, pak jsem se vrátil zpět a držím tady 

s kluky. Je to fajn parta. 

Jakého největšího úspěchu jste dosáhl? 
Taky pěkná otázka. Největší úspěch, co 

zatím mám, je bronz z Mistrovství České re-
publiky v roce 2009. Chyběl kousek a možná 
jsem ho mohl i vyhrát, ale nestalo se, takže 
ten bronz je taky cenný. 

Máte po tolika letech hraní nějakou stra-
tegii, nebo hrajete jen na to, jaké bude v ten 
den štěstí? 

Abych pravdu řekl, tak šprtec je hodně 
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o štěstí, protože i ten nejlepší hráč nemusí 
dávat góly a nemusí trefi t ani branku. Ale 
jsou určitě kvalitní hráči, kteří to umí. My 
v klubu hrajeme, tak abychom se vyrovna-
li soupeři. Takže taktiku nemám, ale tak 
jak hraje soupeř, musí hrát i ten hráč proti 
němu, protože jinak nemůže uspět. 

Máte do budoucna nějaké „šprtcové“ cíle?
Můj cíl je, aby ten klub fungoval za ja-

kéhokoliv vedení. Obec nás podporuje a já 
jsem jim za to vděčný, protože bez fi nancí 
do takového sportu bychom nebyli schopni 
nikam cestovat, ani hrát. Moje přání je hlav-
ně aby to bavilo hráče, co jsou v klubu, ať to 
jsou kluci nebo holky. Taky abychom přibra-
li nové tváře a byli všichni spokojení. 

Klub tedy funguje hlavně pod vedením 
obce? 

Ano, jsme rádi, že klub funguje pod obcí 
a že se nám podařilo její podporu sehnat.

Na závěr mě zajímá, zda se Vám za ty 
roky stala ve šprtci nějaká nepříjemnost?

Tak to je těžké. Já jsem možná žádnou 
nepříjemnost neměl. Snad jen to, že se mi 
sem tam zlomila hokejka, nebo že jsem si 
dal vlastní gól z úplné hlouposti, ze které by 
si člověk gól ani nemohl dát. V tu chvíli mi 
připadalo, že už to ani neumím. Jinak se mi 
asi nic jiného nestalo.

Autor: Kamila Žvaková

Billiard – Hockey Šprtec
Český pohár 12

Dobrá Voda u Českých Budějovic
 28. 10. 2016

Kamila Žvaková z BHC Dobrá dokázala 
zvítězit i v Čechách, za ženy si odváží

třetí zlato v řadě
Dne 28. října 2016 se uskutečnil posled-

ní turnaj Českého Poháru 12 tohoto roku 
v Dobré Vodě. I přes dálku na turnaj vyrazi-

la KAMILA ŽVAKOVÁ, ke které se v Praze 
přidal LIBOR HOUDA. Hned po příjezdu 
na místo vyvěsili vlajku B.H.C. Dobrá, aby 
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dali hráčům znát, že ani dálka v našem klu-
bu není překážkou. Turnaje se sice zúčast-
nilo pouze 18 hráčů, ale nebyla nouze o těž-
ké soupeře. Hrálo se 5 kol a oba dva urvali 
krásné 3 bodíky, se kterými jsou nadmíru 
spokojeni. Libor si domů odvezl 8. místo 
v celkovém pořadí turnaje a dobrý pocit, že 
dokázal potrápit silného soupeře Martina 

Kučeru z Brna, se kterým nakonec prohrál 
4:2, ale byl to naprosto rovnocenný zápas. 
Kamila si odvezla 7. místo, přičemž i zlato 
v kategorii ženy. Tento turnaj pro Kamilu 
znamenal také tzv. „zlatý hattrick“ za po-
slední 3 turnaje. Koneckonců během turna-
je měl každý úsměv na rtech, jelikož okruh 
hráčů byl opravdu plný srandy a skoro na 
nikom nebyl znát stres. Teď už nezbývá nic 
jiného, než se připravovat a těšit na nadchá-
zející a poslední turnaj před Mistrovstvím 
ČR. Tím bude Český Pohár 36 v Ostravě, 
který se bude konat 5. listopadu. Zde se 
budou hráči klubu snažit nasbírat poslední 
body do celkového pořadí, tak doufejme, že 
se jim to vyvede. 

Kamila Žvaková
(BHC Dobrá)

Víkendovka na Skalce 21.-23. 10. 2016
Po kratší odmlce způsobené tábory 

a prázdninami se Lentilky opět vydaly na 
chatu na Skalce. A nejely samy! Tentokrát 
ve ctěné společnosti Papoušků a Granátů.

V pátek jsme dojeli až večer a po vybale-
ní jsme se hned vrhli na vaření špaget v pů-
vodním podání Papoušků. Do večerky jsme 
potom poseděli ve společnosti u krbu.

Sobotní budíček nás zastihl poněkud 
rozespalé, ale rozcvička v podání Foresta 
každého dokonale probudila. Po rozmani-
té snídani jsme se vydali ukládat hromady 
naštípaného dříví a zároveň prozkoumat 
terén. Hned poté jsme si vyzkoušeli sprint, 
běh s nákladem, prototyp plížení i navrho-
vání aut. K obědu nám šéfkuchař připravil 
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výborný hovězí vývar, po kterém jsme vzdali 
hold klidu a chvíli odpočinuli. Odpoledne 
jsme se vyblbli venku, abychom následně 
mohli pátrat po rozmanitých úkolech, za je-
jichž splnění jsme pak dostali těsto a další 
ingredience na přípravu pizzy. Samotné piz-
zy pak posoudila odborná porota a shledala 
je dobrými, a to v plném rozsahu. Poté se 
holky pustily do prvních příprav bramboro-

vého salátu na nedělní oběd. Večer jsme se 
vydali po stopách minulosti a pak už odpo-
čívali.

V neděli jsme pečlivě uklidili, zasmáli se 
při výslechu manželských párů, pojedli a fi -
čeli domů.

Za Doberčata,
Dominik Sikora
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Doporučení k eliminaci jmelí
v Moravskoslezském kraji

Vážení, 
Krajský úřad Moravskoslezského kra-

je, odbor životního prostředí a zemědělství 
(dále jen „krajský úřad“) Vás touto cestou 
informuje o možnostech řešení enormního 
výskytu napadení dřevin jmelím, ke které-
mu v posledních letech dochází na území 
celého Moravskoslezského kraje. Důsled-
kem působení poloparazitického jmelí do-
chází k oslabování vitality dřevin z důvodu 
nadměrného odnímání vody a živin a ná-
sledně pak k samotnému odumírání napa-
dené dřeviny. 

Z důvodu zmírnění šíření jmelí, kraj-
ský úřad doporučuje vlastníkům, aby na 
svých pozemcích prováděli potřebná opat-
ření vedoucí k jeho odstranění - především 
prováděním kontrol dřevin zamřených na 
napadení jmelím, a jeho včasnou likvidací 
pak zabránit dalšímu šíření. Jedinou dosud 
nejúčinnější metodou je ořez větví s trsy 
jmelí. Vylamováním jmelí se nezabrání jeho 
dalšímu šíření, kořenový systém ve větvi zů-
stává a zhruba za tři roky jmelí opět naroste. 

V případech napadení více než 50 % ob-
jemu koruny je vhodné přistoupit ke káce-

ní dřevin, pokud nejde o významné stromy 
(aleje, solitéry v parku, památné stromy) 
tyto je nutné přednostně ošetřovat. Při od-
borných ořezech nebo při kácení se postu-
puje v souladu se zákonem č. 114/1992 
Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), 
tedy postupem dle § 8 odst. 1 zákona, kdy ke 
kácení dřevin je nezbytné povolení orgánu 
ochran přírody. Zvýšený výskyt jmelí lze tak 
vyhodnotit v souladu s výše uvedeným usta-
novením jako závažný důvod, čímž ale není 
dotčena povinnost vyhodnocení funkčního 
a estetického významu dřeviny. 

Ve výjimečných případech, pokud stav 
a rozsah napadení jmelí výrazně ohrožuje 
okolní dřeviny, je možné uplatnit postup  
v souladu s § 8 odst. 2 zákona, kdy povo-
lení ke kácení dřevin není třeba z důvodu 
zdravotních. V tomto případě je nutné ká-
cení dřevin oznámit 15 dnů předem orgánu 
ochrany přírody, který je následně může po-
zastavit, omezit, nebo zakázat.

Jak a proč odstraňovat jmelí…?
Jmelí se v  posledních 15 letech hojně 

rozšířilo na území Moravskoslezského kraje 
a způsobuje usychání a umírání stromů na-
cházejících se v zahradách, v parcích, podél 
komunikací, ale také na významných stro-
mořadích, alejích, či památných stromech.

Jmelí je stálezelený keřík dvoudomé 
rostliny, jehož větve tvoří husté polokulovité 

trsy dorůstající průměru až  100 cm (výji-
mečně 180 cm). Bílé plody, které jsou mírně 
toxické, rostou na  samičích trsech. Samčí 
trsy jsou naopak charakteristické zlatavým 
zbarvením lístků. Jmelí je typickým polopa-
razitem, který svému hostiteli – dřevině – 
odebírá důležité minerální látky, ale je sám 
schopen fotosyntézy, a tudíž je jen částečně 
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vázaný na  svého hostitele. Jmelí nenapadá 
jen starší a staré stromy, ale také mladé sa-
zenice v blízkosti napadených stromů. Para-
ziticky může žít 30 - 40 let, výjimečně až 70 
let.    

Životní cyklus jmelí se dělí na dvě fáze
– 1. fázi klíčení, kdy rostlina žije ze svých
zásob a 2. fázi cizopasnou (parazitickou),
kdy se vyvíjí trs jmelí, kdy využívá vody a ži-
vin hostitelské rostliny.

1. Fáze klíčení začíná přilepením seme-
ne ze zralého plodu na větvičku hostitelské 
dřeviny po přenosu ptáky i samovolným 
pádem bobulí. Lepkavost plodu způsobuje 
viscin, který je obsažen v dužnině. K přile-
pení semene na větvičku dřeviny dochází ke 
konci zimy, kdy bobule dozrávají (prosinec 
až leden). Substrát pro tuto první fázi růstu 
jmelí nemá žádný význam a jmelí vyklíčí na 
větvičkách stromů stejně jako např. na skle 
nebo na kameni. Prvním rokem na přelomu 
jara a léta vzniká přísavný terčík. Ze stře-
du terčíku začne do kůry vyrůstat primární 
haustorium pevně přidržující mladou rost-
linku v kůře hostitele. Druhým rokem z to-
hoto prvotního kořínku vyroste jeden nebo 
více zelených, korových provazců (kořenů), 
jež se pod kůrou rozrůstají do všech stran. 
Z nich pak druhotné haustoria pronikají lý-

kem a kambiem až na dřevo. Přímo do dře-
va nepronikají, jsou však dřevem hostitelské 
dřeviny obrůstány při tloustnutí větví. Jmelí 
pomocí svých haustorií ze dřeva odčerpává 
vodu a živiny pro vytváření organických lá-
tek fotosyntetickou asimilací. Třetím rokem 
primární listy jmelí opadnou. Vyrůstají vět-
vičky a v letním období vyrostou i listy dru-
hé generace. Ve čtvrtém vegetačním roce 
v letním období opadají listy druhé genera-
ce a vyvinou se listy třetí generace a s nimi 
se vytvoří základy květů. V pátém vegetač-
ním roce již může jmelí od ledna (nejčastěji 
však od počátku března) do dubna rozkvést 
a v létě opět vymění listy. Po pátém roce 
může jmelí kvést každoročně.

Nejčastější způsobem přenosu se-
men je z pozřených plodů. Semena jme-
lí po průchodu zažívacím traktem ptáků 
mají lepší klíčivost. Pozřené plody jmelí 
procházejí zažívacím traktem ptáků vel-
mi rychle (15 až 20 minut), přenos semen 
na větší vzdálenosti je tímto způsobem 
prakticky vyloučen. Dalším způsobem ší-
ření semen jmelí je na zobácích, případ-
ně na jiných částech těl ptáků. Ptáci mají 
ve zvyku si zobáky čistit jeho otíráním 
o větve stromů. Tímto způsobem může dojít 
k přenosu i na značné vzdálenosti.

Jmelí se nachází na listnatých i jehlična-
tých dřevinách, mezi dřeviny silně napade-
né jmelím patří: lípy (Tilia sp.), topol kanad-
ský (Populus x canadensis Moench), topol 
bílý (Populus alba) vrby (Salix sp.), javory 
(Acer sp.), jabloně (Malus sp.), jeřáb ptačí 
(Sorbus aucuparia), arónie (Aronia mela-
nocarpa), trnovník akát (Robinia pseudo-
acacia), hlohy (Crataegus sp.), ořešák černý 
(Juglans nigra), jedle bělokorá (Abies alba), 
borovice lesní (Pinus sylvestris). Do skupi-
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ny dřevin (prozatím) vůči jmelí imunní 
patří buk lesní (Fagus sylvatica), topol čer-
ný pyramidální (Populus nigra „Italica“), 
modřín opadavý (Larix decidua) a některé 
exotické dřeviny.

Důsledkem výskytu jmelí dochází k osla- 
bování vitality dřevin z  důvodu nadměr-
ného odnímání vody a  živin, následnému 
ulamování větví v místě trsu jmelí, zasychá-
ní vrcholů stromů i  jinak oslabených větví  
a postupnému odumírání napadené dřeviny.

Z důvodu zvyšující se intenzity plošné-
ho napadení dřevin jmelím se obracíme 
na vlastníky, kteří na svých pozemcích 
evidují výskyt jmelí, aby se z důvodu zmír-
nění jeho šíření pokusili eliminovat jeho 
výskyt.

Doporučený postup eliminace jmelí: 
•	 Provádět kontrolu dřevin zaměřenou na 

výskyt jmelí a jeho včasnou likvidací za-
bránit dalšímu šíření, 

•	 odstraňovat jmelí ořezem větví s trsy 
jmelí (vylamováním se nezabrání jeho 
dalšímu šíření),

•	 podpořit vitalitu stromu zálivkou a při-
hnojením draslíkem,

•	 v případech napadení více než 50 % ob-
jemu koruny přistoupit ke kácení dřevin, 
pokud nejde o  významné stromy (aleje, 
solitéry v  parku, památné stromy) tyto 
přednostně ošetřovat.

Při  odborných ořezech nebo při  ká-
cení se postupuje v  souladu se  zákonem 
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a kra-
jiny, ve znění pozdějších předpisů.

V případě dotazů či žádostí o konzulta-
ce ve  vazbě na  případná ošetření či kácení 
a  zákonných postupů můžete kontaktovat 
příslušné obecní úřady (popř. Krajský úřad 
Moravskoslezského kraje, odbor životní-
ho prostředí a zemědělství, 28. října 117, 
702 18 Ostrava – Ing. Lenka Peichlová, 
795 622 385).

Zdroj: Ing. Eva Mračanská, AOPK ČR: 
Rozšiřování jmelí na  území Moravsko-
slezského kraje 2012, Aktuální informace  
k problematice jmelí 2016 (foto AOPK ČR), 
internet.

Ing. Lenka Peichlová

Změna ordinačních hodin Dětského střediska Dobrá
MUDr. Kučerová Iva

18. 11. pátek NEORDINUJE SE - nutné případy ošetří dětské středisko Místek,
  Politických obětí /u bývalého autobus. stanoviště/ 
  MUDr. Devečková - tel. 558 434 835
  MUDr. Malcharová - tel. 558 434 036       8-10.30 h.

14. 12. středa 14.30 - 16.00 hod.
15. 12. čtvrtek 7.30 - 9.00  hod.
16. 12. pátek 7.30 - 9.00  hod.
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PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme panu Otmaru Carbolovi, který v létě našel peněženku naší dcery

s větším obnosem peněz a poctivě ji vrátil.
Děkuje rodina Paškova

Kolektivní systém EKOLAMP
Kam s nefunkční zářivkou?

Řada z nás musela v poslední době 
doma řešit, co s úspornou zářivkou, která 
po letech přestala svítit. Vysloužilé lineár-
ní či úsporné zářivky a výbojky totiž ne-
patří do popelnice na směsný odpad, kde  
z nich při rozbití mohou unikat nebezpeč-
né látky. 

V minulosti to bylo snadné, klasická 
wolframová žárovka se prostě vyhodila do 
popelnice na komunální odpad a z obchodu 
se přinesla nová. Od září 2012 se ale klasic-
ké wolframové žárovky přestaly v Evropské 
unii prodávat, a tak postupně všichni začí-
náme používat ekonomicky a ekologicky 
šetrnější světelné zdroje. Tedy kompaktní  
a lineární zářivky či LED žárovky. Má to ale 
jeden háček: pokud taková úsporka dosvítí, 
nesmí skončit v běžném koši a nepatří ani 
do tříděného skla. 

Důvodem je jedovatá rtuť, kterou zářiv-
ky (trubicové i kompaktní úsporné) v malém 
množství obsahují. Při špatném či neodbor-
ném zacházení a ve vyšších koncentracích 
může rtuť ohrozit lidské zdraví a životní pro- 

středí. Nejjednodušší je vzít starou zářivku 
a odevzdat ji v obchodě při nákupu té nové. 

Další možnost, jak správně naložit s ne-
funkční zářivkou, je odevzdat ji ve sběrném 
dvoře obce Dobrá (naproti autovrakoviš-
tě MILATA). Obsluha sběrného dvora od 
Vás úsporku zdarma převezme a uloží ji do 
speciální sběrné nádoby, aby se nerozbila.  
Zpětný odběr zářivek pro naši obec Dobrou 
zajišťuje kolektivní systém EKOLAMP, 
který nejen přispívá na náklady provozu 
sběrného místa, ale navíc plně hradí veškeré 
náklady na přepravu a recyklaci. Díky EKO-
LAMPu ušetříme z obecního rozpočtu část 
prostředků, které bychom jinak museli po-
užít na ekologickou likvidaci nebezpečného 
odpadu. 

Menší nepohodlí spojené se správnou 
likvidací úsporné zářivky nám vynahradí 
až o 80 % nižší spotřeba elektrické energie  
a vědomí, že společně přispíváme k ochraně 
životního prostředí okolo nás. 

Více se o nakládání s nefunkčními světel-
nými zdroji a dalších aktivitách společnosti 
EKOLAMP dočtete na www.ekolamp.cz.



Společnost ASEKOL
zajišťuje zpětný odběr a recyklaci všech typů

použitých elektrických zařízení

PROČ recyklujeme

Bez elektrospotřebičů si už v dnešní 
době dokážeme život jen těžko představit. 
Využíváme je denně, ať už v práci, domác-
nosti či pro zábavu. Spotřebiče jsou každým 
dnem modernější, jejich cena stále klesá – 
jsou dostupné pro každého. To vše s sebou 
ale přináší i závažný problém: co s nimi, 
když doslouží?

Zbavit se staré elektroniky tak, že ji vy-
hodíte do kontejneru se směsným odpadem, 
je velmi neohleduplné k životnímu prostředí.

Staré elektro (např. mobilní telefony, 
čtečky, tablety, počítačové monitory, televi-
ze, videa, aj.)  můžete odevzdat na sběrném 
dvoře obce Dobrá.

NABÍDKA • INZERCE • NABÍDKA • INZERCE

Autodoprava-Muroň
               

            Autodoprava dodávkovým vozem do 3,5t.

         Stěhování, přeprava po celé ČR

         Ložná polocha délky 4,1m, nosnost 1600kg

        tel. 774720207  
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NABÍDKA • INZERCE • NABÍDKA • INZERCE

KOŽEŠNICTVÍ BŘEZINOVÁ
pořádá výprodej

koženého a kožešinového zboží,
za účelem likvidace

kožešnické prodejny. 

PŘÍJEM A PROVÁDĚNÍ VEŠKERÝCH  
OPRAV ZŮSTÁVÁ ZACHOVÁN!
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Tisková zpráva 
 
DORKAS Ostrava, tísňová péče – „S NÁMI NEJSTE V TÍSNI SAMI“ 
Středisko Slezské diakonie DORKAS Ostrava, tísňová péče reaguje na problematiku stárnutí 
obyvatelstva a zvyšující se délku života. Naše služba napomáhá uživatelům 
z Moravskoslezského kraje setrvat co nejdéle v přirozeném domácím prostředí, snižuje jejich 
obavy z osamělosti a nemožnosti dovolat se pomoci v krizové situaci a umožňuje jim žít 
soběstačně a důstojně. Přispívá ke stabilizaci psychického i zdravotního stavu a posílení 
sebedůvěry a současně pomáhá pečujícím rodinám našich uživatelů. 
 
Význam služby tísňové péče je zřejmý. Vyrovnanější a klidnější bývají nejen uživatelé naší 
služby, ale rovněž i rodina, jejíž členové bydlí v zahraničí nebo na druhé straně republiky. 
Rodina oceňuje úbytek stresujících myšlenek, co se asi děje s nemocným rodičem, který 
bydlí osaměle. Uživatel má doma nainstalováno zařízení systému tísňového volání s 
tísňovým tlačítkem. V případě krizové situace jako je pád, náhlé zhoršení zdravotního stavu 
nebo případné napadení, si uživatel stiskem tísňového tlačítka, které má stále u sebe 
(zavěšené na krku, nebo na zápěstí) může přivolat pomoc.   
 
V případě zájmu o napojení do systému tísňové péče volejte kdykoliv tel. číslo 596 613 513, 
737 223 967, zde získáte více informací a můžete být zavedeni do databáze zájemců o 
službu. Vstupní jednorázový poplatek za montáž do systému tísňové péče činí 1 500,- Kč, 
měsíční platby jsou 260,-Kč. Technické zařízení tísňové péče funguje přes telefonní linky 
a také přes mobilní sítě.  
 
Příklady dobré praxe uživatelů služby DORKAS Ostrava, tísňová péče 
„Uživatel (86 let) žije sám ve velkém rodinném domě, na okraji Ostravy. Rodinu nemá, se sousedy se 
nestýká. Službu DORKAS Ostrava, tísňová péče využívá na doporučení sociální pracovnice daného 
městského obvodu. Uživatel je nemocný a bojí se, že když bude potřebovat, sám si pomoc nezavolá a 
nezavolá ji ani nikdo jiný, když o něm nebude vědět. Zhruba po 3 týdnech od zavedení služby uživatel 
upadnul na zahradě, zmáčknul tísňové tlačítko a díky pohotové reakci dispečerky TP byla uživateli 
okamžitě zavolána pomoc a zprostředkován odvoz do nemocnice…“ 
 
„Uživatelka (85 let) žije ve svém bytě sama, její syn se jí snaží pravidelně navštěvovat, nicméně často 
vyjíždí na zahraniční pracovní cesty a o svou maminku se bojí, když zůstává sama. Uživatelka si službu 
pořídila, ale zmínila, že je v pořádku, vnímá ji jako prevenci, protože se jí nestává, že by padala nebo jí 
bylo často špatně. V období od zavedení služby (leden 2016 – březen 2016) uživatelka použila tísňové 
tlačítko asi 7x, vždy se jednalo o její pád. Dispečerka TP zavolala souseda nebo záchrannou službu, 
podle povahy tísně. Ze zpětné vazby uživatelky i jejího syna vyplynulo, že jsou za službu vděčni a 
uživatelka se díky ní cítí bezpečně.“ 
 
Mgr. Denisa Šustková, DiS., koordinátor střediska DORKAS Ostrava, tísňová péče 
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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 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
  majetku a investic
---------------
739 705 945 přehrávání hlášení místního rozhlasu
---------------
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 5. 12. 2016 do 12.00 hodin.

Otevírací doba sběrného dvora v Dobré

 zimní období (listopad – duben) letní období (květen – říjen)

středa 12.00 – 15.00 hodin 14.00 – 17.00 hodin
pátek 12.00 – 15.00 hodin 14.00 – 17.00 hodin
sobota   9.00 – 12.00 hodin   8.00 – 12.00 hodin






