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Slovo starosty
Vážení občané,

dovolte, abych Vás krátce informo-
val o výsledcích jednání Zastupitelstva 
obce Dobré, které se uskutečnilo v pondělí 
14. března 2016. Zastupitelé schválili roz-
počet obce pro tento rok a také rozhodli 
o rozdělení dotací pro jednotlivé spolky, 
sdružení a neziskové organizace. Naše obec 
bude letos hospodařit s příjmy a výdaji ve 
výši 46 329 400,- Kč, se zapojením úvěru 
ve výši 2,5 mil. korun. Rozpočet také obsa-
huje rezervu pro případ nenadálých a neo-
čekávaných výdajů v částce 5 042 400,- Kč. 
Zastupitelstvo schválilo dotace spolkům 
působícím na území obce ve výši 704 tisíc 
Kč, ostatním subjektům, které nemají v obci 
Dobrá, ale poskytují služby (převážně sociál-
ní) našim občanům, je stanovena dotace ve 
výši 180 tisíc Kč. Zastupitelé také schválili 
prodej 2 kusů akcií Frýdecké skládky, které 
od nás odkoupil za celkem 200 tisíc korun 
většinový vlastník této společnosti, kterým 
je Město Frýdek-Místek. V diskusi pak pří-
tomní občané upozorňovali na vznikající 
černé skládky na různých místech v obci, ře-
šili jsme problém se stáním automobilů na 
chodnících v centru obce či potíže se srozu-
mitelností hlášení obecního rozhlasu.  

V oblasti investičních akcí se připravují 
opravy místních a účelových komunikací, 
včetně výstavby nových cest. Dále chystáme 
investiční záměr na výstavbu Domu pro se-
niory, projekt na zateplení budovy obecního 
úřadu a také dokumentaci pro vydání sta-
vebního povolení na realizaci rozšíření par-
kovacích ploch kolem obecního úřadu. Sou-
časně také připravujeme výstavbu chodníku 

k Pazderně, pokračování realizace chodníků 
směrem na Nošovice, krátký úsek chodníku 
u zastávky Na Špici a rekonstrukci chodní-
ku u nádraží. Po dokončení podkladových 
materiálů budeme moci podávat žádosti 
o dotace z Integrovaného operačního pro-
gramu či jiných národních dotačních titulů.

V těchto dnech také fi nišují práce na 
stavbě Rekonstrukce a přístavby Hasič-
ské zbrojnice, které mají být dokončeny do 
půlky dubna. Na tuto technicky náročnou 
stavbu jsme požádali o dotaci z evropských 
peněz. Podle návrhu smlouvy z Výboru 
regionální rady bychom mohli získat až 
8,3 mil. korun. Nyní budou příslušní úřed-
níci hodnotit, které výdaje nám budou ak-
ceptovány jako uznatelné, podle pravidel 
dotační výzvy, a které si bude muset obec 
uhradit z vlastního rozpočtu. 

Ve středu 23. března jsme si společně 
s učiteli a provozními zaměstnanci základ-
ní a mateřské školy připomenuli výročí 
narození J. A. Komenského, který se u nás 
slaví jako Den učitelů. Společně s panem 
místostarostou jsme předali všem přítom-
ným květiny a poděkovali za náročnou 
a svědomitou práci při výchově naší nové 
generace. 

Ve dnech 2. a 3. dubna se ve společen-
ském sále uskutečnila výstava uměleckých 
prací výtvarníků z Dobré. Tomáš Provazník, 
Anna Sumcová, Miroslava Ježková a Josef 
Kozel představili svá díla z oblasti obrazů, 
koláží a dřevořezby. Výstava byla velice hez-
ká a již nyní se těšíme, až ji budeme moci 
znovu uvést v nových prostorách v podkroví 
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Oslavy 71. výročí konce
druhé světové války

N  E  P  Ř  E  H  L  É  D  N  Ě  T  E

nové hasičské zbrojnice. Všem výtvarníkům 
za jejich výstavu upřímně děkujeme.

Sportovní komise připravuje již 2. roč-
ník běžeckého závodu DOBERSKÁ PĚT-
KA :-) . Jde o běžeckou soutěž pro zdraví pro 
všechny kategorie a bude se konat v sobotu 
21. května 2016. Soutěž je velmi podnětná 

i pro nejmenší děti. Centrem příprav, startu 
a cíle bude areál SPARTA. Tímto Vás všech-
ny srdečně zveme. Bližší informace budou 
zveřejněny na našem webu (www.dobra.cz).

 
Ing. Jiří Carbol

starosta obce

V sobotu 7. května 2016 se uskuteční 
v obci Dobrá oslavy konce druhé světové 
války. 

Přestože se jedná o 71. výročí (tedy ne 
„kulaté“), rozhodli jsme se jej oslavit spo-
lu s našimi občany i občany okolních obcí, 
včetně města Frýdku-Místku, slavnostním 
a snad i poutavým způsobem. 

Oslavy budou ofi ciálně zahájeny pietním 
aktem u památníku před budovou obecního 
úřadu v 9 hodin. 

Spolu s generálním partnerem celé akce 
– společností JEWA – připravujeme mno-
ho zajímavých aktivit a ukázek spojených 
s prací složek Integrovaného záchranného 
systému (IZS) - Policie ČR, Armády ČR, 
HZS a Záchranné zdravotní služby.

Nejvýznamnější součástí ofi ciálního 
programu (od 10 do 17 hodin) bude opako-

vané vystoupení „Rytířů nebes“. 
Letecká akrobatická show v provede-

ní bývalých letců-stíhačů letadel Gripen, 
doprovázená komentářem a speciálními 
efekty, plná soubojů a napětí, se stane jistě 
zárukou zvýšené pozornosti občanů nejen 
naší obce, ale i z blízkého okolí. 

Akce se bude konat v areálu Sport Re-
lax Clubu v Dobré a v jeho těsné blízkosti. 
Součástí oslav budou ukázky činnosti Poli-
cie ČR, HZS nebo Armády ČR. Návštěvníci 
se mohou detailně seznámit s vystavenou 
technikou, již policie, armáda, hasiči i rych-
lá záchranná služba využívá při své každo-
denní práci. 

Pro děti je připravena Partyzánská stez-
ka odvahy, mládež ocení laserovou i air 
softovou střelnici. K doprovodnému pro-
gramu náleží také autogramiáda a fotogra-
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fování s piloty, projížďky ve vozidle pěchoty 
(OT) nebo na koních. Zajištěno je bohaté 
občerstvení po celou dobu konání oslav.

Vzhledem k tomu, že taková akce vyža-
duje úpravu (spíše omezení) dopravy, dovo-
lujeme si upozornit, že místní komunikace 
v úseku od výjezdu z parkoviště u městské-
ho hřbitova až k restauraci Kolovna bude 
od 8 do 18 hodin neprůjezdná (reziden-
tům bude povolen vjezd i výjezd). Parko-
vání bude možné na části parkoviště před 
městským hřbitovem, před areálem VÚHŽ 
(o dalších možnostech budou návštěvníci 
informováni). Pokladny se budou nacházet 
v přímých vstupech do areálu, pravděpo-
dobně na třech místech.

Předprodej vstupenek – dospělí 100,- Kč,
děti do 15 let v doprovodu dospělé osoby 
VSTUP ZDARMA – bude zahájen 6. dubna 
2016 na OÚ Dobrá – kancelář č. 17, paní 

Jana Kolářová – 558412306, kolarova@
dobra.cz a v areálu Sport relax Clubu (více 
na www.sportrelaxclub.cz).

Vzhledem k tomu, o jaké letecké vystou-
pení se jedná – o tom si více přečtete v ná-
sledujícím rozhovoru – jak je koncipováno 
(vztah dvou pilotů k jedné ženě…) a že vyža-
duje hudební doprovod a zejména mluvené 
slovo, návštěva areálu je více než nutná.

Těšíme se na setkání a věříme, že společ-
ně velmi dobře pobavíme.

Poznámka:
Jednotlivé časy ukázek techniky a do-

vednosti složek IZS budou postupně dopl-
ňovány a prezentovány na stránkách obce 
Dobrá – www.dobra.cz, Sport Relax Clubu 
– www.sportrelaxclub.cz a Fb obce Dobrá.

Milan Stypka

RYTÍŘI NEBES
Redaktor měsíčníku PATRIOT Jiří Sa-

chr: Dne 7. 5. 2016 se na obloze v Dobré 
představí letecká skupina Rytíři nebes. Rádi 
bychom vám představili samotné aktéry 
a jejich program. Mám dnes možnost hovo-
řit s Ing. Robertem Stejskalem, manažerem 
skupiny a zároveň pilotem repliky stíhací-
ho letounu z I. světové války. Můžete nám 
v krátkosti představit vaši skupinu? 

Pilot Robert Stejskal – RED BARON: Jsme 
skupina nadšenců, která se rozhodla pre-
zentovat svoje pilotní umění získané ve vo-
jenském letectvu AČR tak, aby diváci mohli 
zažít atmosféru a napětí letecké války, a to 
nejen ve vzduchu, ale i na zemi. Létáme 

na dobových strojích obou válečných stran 
a divák má možnost vidět obratnost těchto 
letounů, které simulují vzdušný boj takový, 
jaký byl vidět v letech I. světové války. Tehdy 
se takovému souboji začalo říkat dog fi ght.
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Redaktor: Dog fi ght, jakože psí souboj?
RS: Přesně jak říkáte. Jeden letec se tomu 
druhému snažil dostat zezadu za ocas le-
tadla. Dnes se k tomuto umění ve vzduš-
ných bojích můžete rovněž dostat. V našem 
letectvu se tyto souboje učíme každý den 
a v zásadě jsou o tom samém. Získat převa-
hu nad silnějším, ale i slabším protivníkem. 
Je to práce s letounem, s úmyslem získat 
energii a využít ji ve vlastní prospěch. Tím 
se můžete stát vítězem i nad silnějším sou-
peřem. Samozřejmě, že se učíte i špinavé 
triky. Nevyužíváte jen různých taktik, ale 
i polohu slunce, mraků, terénu či vlastní od-
vahy, která leckdy překvapí i vás samotné.

Redaktor: Ve vaší skupině jsou tedy vojenští 
letci naší armády? 
RS: Ano, jedná se o piloty stíhaček JAS-39 
Gripen, resp. i L-159 ALCA. Na rudém le-
tounu Fokker Dr.1 Dreidecker, který kdysi 
pilotoval legendární Rudý Baron Manfred 
von Richthofen, létám já. V mém letovém 
zápisníku mám kromě čs. vojenských letou-
nů i takové stroje jako Harrier, Hawk, SK-
60, F-16, F-18, a samozřejmě můj milovaný 
Gripen. Na letounu Sopwith Camel, který 
v roce 1918 sundal Rudého Barona z oblohy, 
se prohání hned dva piloti, kteří se vzájem-
ně alternují. Jedná se o předváděcího pilota, 
který letos bude mít svoji poslední sezónu 
jako display pilot letounu Gripen a dalšího 
člena skupiny, který létá bitevník L-159 Alca 
a chystá se na kariéru pilota JAS-39 Gripen.

Red.: Je to velký rozdíl pilotovat stíhačku 
21. století a stíhačku neřkuli stoletou?
RS.: Řekl bych, že diametrální. V té stoleté, 
i když jsou teď skoro nové z výroby, je to ze-
jména o jakémsi úzkém vztahu mezi pilotem 

a strojem. Tady pilot cítí vše tak nějak už 
v zadku. Každý poryv větru, každou chybu 
své pilotáže, a na vše musí reagovat velmi 
rychle. V moderním stroji takové úsilí na 
pilotáž věnovat nemusíte, neboť tam vaše 
koncentrace směřuje k ovládání bojových 
systémů. Věnovat se tedy ještě boji mezi 
kniplem a hlavou by bylo jistým krokem 
k tomu, jak prohrát svůj život v boji. Ale stá-
le platí poučka fl y – navigate – communica-
te. Nesmíte si dovolit být, tak říkajíc 5 metrů 
za letounem. To se vymstí i na sportovních 
letadlech. V boji bude také stále platit: „Po-
znej vlastnosti svého stroje lépe, než zná 
protivník ten svůj, aby ti nakonec nevočou-
dil zadek.“

Red.: Co nás tedy čeká na nebi dne 7. 5. 2016?
RS.: Program má název Rytíři nebes a di-
vák uvidí opravdu hodně. Jedná se vlastně 
o divadelní show, která se odehrává nejen ve 
vzduchu, ale i na zemi. Jde tu o příběh, který 
pojednává o nesmyslnosti války, o povin-
nosti vojáka, cti, přátelství a lásce. Příběh 
začne na vojenském letišti kdesi ve Francii 
v roce 1918 a skončí vzdušným bojem dvou 
bývalých kamarádů ze studií, kteří nyní sto-
jí proti sobě. Ve hře je samozřejmě krásná 
dívka. Jak jinak… Uvidíte sami. Na letišti 
bude k vidění dvouplošník Albatros, který si 
budete moct prohlédnout a vyfotit se v něm. 
Po každém představení pro zúčastněné pi-
loty přijede taxík, který nás dopraví do Dob-
ré, kde se můžete vyfotit i s námi. Kdo bude 
mít lihovku, tak dostane podpis tam, kam si 
bude přát!

Red.: Těch vystoupení bude tedy víc?
RS. Ano, budou dohromady 4. Vždy přista-
neme na letišti ve Frýdku-Místku a přije-
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deme za vámi do Dobré. Každé vystoupení 
bude v zásadě ve stejném scénáři, včetně 
pyrotechniky, střelby z leteckých kulometů 
a pozemních událostí. Jen dog fi ght bude 
určitě pokaždé trošku jiný. Nicméně akce 
ve vzduchu bude vedena vždy v souladu se 
všemi leteckými předpisy.

Red.: Může se stát, že nepřiletíte?
RS: Vše je možné. S vysokou pravděpo-
dobností se to nestane. Závada může na-
stat, nemusí nám přát počasí… S tím vším 
musíme my i divák počítat. Na dovolenou 
taky nemusíte odjet z mnoha důvodů. Ale 
nemysleme na to, počasí je prý pravidelně 
v tento termín u Vás výborné. A kdyby neby-
lo, máme záložní termín ukázek na následu-
jící den! V pátek máme přílet, tak si to tam 
u vás rovnou očíhneme.

Red.: To už tedy uslyšíme řev vašich motorů 
v pátek?
RS.: Řev je to správné slovo. Máme v letou-
nech zbrusu nové motory značky Verner 
Motor ze šumperských dílen o výkonech 
125 koní, což je vyšší výkon než měly původ-
ní stíhačky. Jedná se o hvězdicový nerotační 

motor Scarlett 07. Pro milovníky leteckých 
motorů s hudebním sluchem to je naprostý 
zážitek. Vrtule Wolner dělá také svoje zvu-
kové divy. 

Red.: Máte jako piloti dobové kostýmy, když 
vás skoro nejde vidět?
RS: Snažíme se o maximum, takže ani 
v tomto ohledu vás nezklameme. Já osobně 
podnikám v dost podobném oboru, takže 
máme přísun dobových věcí.

Red.: A v čem podnikáte?
RS: Od roku 2013 vlastním internetový ob-
chod www.air-shop.cz, který se věnuje pro-
deji leteckých bund a ostatní letecké módy. 
V roce 2015 jsem zaregistroval vlastní oděv-
ní značku AIRSTRIKER a vyrábíme kože-
né letecké bundy BF-109. Na našem webu 
najdete přes 100 druhů legendárních bund 
a desítky leteckých hodinek. V tomto roce 
se chci rovněž věnovat letecké instruktorské 
činnosti na ultralehkých letadlech. 

Red.: Děkuji Vám za rozhovor a přeji Vám 
jen samé šťastné vzlety a šťastná přistání.

Právní poradna
pro občany obce Dobrá  bude probíhat vždy první středu v  měsíci, od 16 hodin, tj. 
4. května, 1. června 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
2. května, 6. června, 4. července, 1. srpna, 5. září, 3. října, 7. listopadu, 5. prosince

– příspěvky možno zasílat vždy do 12 hodin.
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ZEMĚMĚŘIČSKÝ ÚŘAD, Odbor geodetických základů Praha

Oznamuje zahájení geodetických prací v období od 11. 4. 2016 do 15. 12. 2016. 
Zaměstnanci odboru geodetických základů budou provádět měřičské a stabilizační práce 
v základním bodovém poli na území obce Dobrá.
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ČEZ Distribuce, a.s.
V souladu s ustanovením § 25, odst. 4, písm. d), bod 6 a § 25, odst. 4, písm. e), bod 6

Energetického zákona informují o plánovaném přerušení dodávky elektřiny
dne 26. dubna 2016 v čase od 07:30 do 15:00 hod. v obci Dobrá.

Letáky v dotčené oblasti vylepí zástupce ČEZ Distribuce, a.s.
Mapa dotčené oblasti je vyvěšena na webových stránkách Obce Dobrá

www.dobra.cz, úřední deska.
Oblast přerušení dodávky energie: od železničního přejezdu na Špici

(při jízdě od F-M vpravo), na straně od hlavní cesty směr k nádraží ČD a MŠ Dobrá,
k řece dál do Skalice.

Základní škola Dobrá informuje…

Dívčí turnaj ve fl orbalu
V pátek 18. března se premiérově ko-

nal dívčí turnaj ve fl orbalu. O tento turnaj 
byl ze strany dívek obrovský zájem. Do 
turnaje se přihlásilo 9 třídních kolektivů 
a fl orbalku bojovně pozvedlo přes 60 hráček. 
V kategorii 5. – 7. ročník zvítězila třída 6. C, 
v kategorii 8. – 9. ročník stanula na stupín-
ku nejvyšším třída 8. C. Vítězové byli odmě-
něni věcnými cenami.

Děkuji všem hráčkám za účast na turna-
ji, za předvedené výkony a skvělé sportovní 
chování. Klubu rodičů pak za sponzoring. 
Věřím, že v dalších letech se z dívčího fl or-
balového turnaje stane hezká tradice. Spor-
tu zdar a fl orbalu zvláště.

Mgr. Jiří Šmahlík

Dívky se do hry pustily se zápalem, avšak v duchu fair play.
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Přírodní vědy mají zelenou
Na přelomu února a března se žáci 7. A, 

a poté 7. B večer opět vrátili do školy, aby se 
zúčastnili Noci s fyzikou. Nevěděli přesně, 
co je bude čekat, jen věděli, že budou dělat 
pokusy a spát ve škole. Tento projekt měl 
v žácích podpořit zájem o fyziku, zájem bá-
dat a zkoumat, také naučit žáky spolupraco-
vat a nebát se chyby. Vždyť kolik nových věcí 
bylo objeveno omylem.

Prvním bodem bylo zamyšlení se nad 
užitím a inspirací takovou dokonalou části 
přírody jako je vejce. Samotné experimen-
tování bylo rozděleno na dvě části. V první 
žáci ve dvojicích plnili úkoly podle vylosova-
ného zadání. Ovšem sami si museli vybrat 
vhodné pomůcky, navíc stanovit hypotézu 
(nebo číselný odhad), pokusem ověřit její 
správnost a vyplnit protokol o pokusu. Zá-
věrem seznámili všechny ostatní se svým 
úkolem a řešením. Některé úkoly žáky tak 
zaujaly, že si je chtěl každý vyzkoušet.

V druhé části jednotlivé čtveřice pracova-
ly na badatelském úkolu s názvem Zachraň 
vejce! Úkolem bylo pustit vyfouknuté vejce 
z výšky 2 m tak, aby se nerozbilo. Vzájemné 
drobné rozmíšky byly v tu chvíli zapomenu-
ty a byla radost sledovat zapálení žáků a jejich 
vzájemnou spolupráci na splnění úkolu. Kaž-
dá skupinka měla své originální a úspěšné 
řešení. Protože v prvním kole „přežila“ všech-
na vejce, pokoušeli jsme hranice možností 
a pouštěli vyfouknutá vajíčka z větší výšky.

Ještě před večerkou v tichu za světla 
baterek si každý prošel temnou chodbou 
při řešení kvízových otázek Labyrintu. Celý 
večerní program už v polospánku zakončil 
fi lm Výbuch bude v pět. A reakce dětí? Kro-
mě stížnosti na tvrdé spaní byly spokojené, 
večerní bádání by si znova zopakovaly, nej-

více se dětem líbila záchrana vejce. Pěkná 
spolupráce, zájem a chuť si projekt zopa-
kovat je pro vyučující vždy největší odmě-
nou. Tímto děkujeme dětem za zapojení do 
dobrovolného projektu a doufáme, že děti 
budou i nadále pohlížet na fyziku jako ne-
smírně zajímavou a inspirativní vědu.

V úterý 22. března nezůstala pozadu ani
matematika a žáci celého 6. ročníku si vyzkou-
šeli její propojení s běžným životem v projek-
tu Mámo, táto, kup mi štěně. Žáci vybavení
plyšáky pejsků, encyklopediemi, obrázky psů
a dalšími pomůckami se nejprve zamysleli
nad chovem psů a s tím souvisejícími povin-
nostmi. Poté se již pustili do výpočtů – napří-
klad porovnávali ceny krmiv, velikosti psů,
počítali, kolik času jim starost o psa zabere, 
ale také řešili logické řady, kreslili a popisovali 
svého vysněného pejska. Sami potom zhod-
notili, že si procvičili nejen matematiku, ale
také český jazyk a předvedli své výtvarné
vlohy. Práce se dětem líbila a rády by si podob-
ný projekt zopakovaly, což nás velmi těší. 

Mgr. Dagmar Pohludková

Chvíle napětí – zachrání MacGyverův padák
padající vejce?
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Ročníkový projekt „Člověk a jeho vztah
k životnímu prostředí v obci“

Ve čtvrtek 31. března 2016 proběhl jako 
každoročně ročníkový projekt deváťáků 
„Člověk a jeho vztah k životnímu prostředí 
v obci“. Tento projekt učí žáky vnímat pří-
rodu nejen svými smysly, ale je ryze pracov-
ní. Žáci pomáhají zkrášlovat přírodu v obci 
a také v okolí naší školy. 

Dvě party žáků z 9. A a z 9. B se tento 
den rozdělily. Žáci z 9. A zůstali u školy, 
kde hrabali listí, stříhali keře, vykopávali 
staré kořeny, po zimě upravovali zahradu 
za školou a v atriu. Tam i vysázeli krokusy 
ve tvaru Davidovy hvězdy, která připomí-
ná 1,5 milionu dětských obětí holocaustu 

a symbolizuje zapojení naší školy do mezi-
národního projektu Krokus irské organiza-
ce Holocaust Education Trust. Druhá třída 
se rozdělila, chlapci spolu s p. uč. Nohlem 
a s myslivci vyrazili na naše tradiční místo 
– do lokality Klimánkova olšina, kde od-
straňovali keře ostružin, náletové dřeviny 
a starou uschlou trávu, aby zasazené stromky 
mohly lépe růst. Práce bylo dost na celé do-
poledne. Zbylá část třídy, děvčata a dva chlapci,
odešli spolu s p. uč. Lyskovou a p. M. Tvr-
dým na místo poblíž VÚHŽ v Dobré, kde vy-
sazovali stromky (buky a smrky). Vysázený 
lesík má sloužit jako úkryt pro bažanty. 

Všichni žáci opravdu s obrovskou ver-
vou přiložili ruku k dílu. Chtěla bych všem, 
jako garant projektu, hodně poděkovat za 
kvalitně odvedenou práci, za to, že pomohli 
zkrášlit okolí školy a pomoci přírodě ve dvou 
lokalitách obce. Také děkuji svým kolegům 
Mgr. Radaně Nohlové, Mgr. Jiřímu Nohlo-
vi, Mgr. Jiřímu Šmahlíkovi, že mi pomohli 
i v letošním roce tento projekt uskutečnit 
a společně se žáky taktéž přiložit ruku k dílu. 

Mgr. Květoslava Lysková

Naši deváťáci přiložili ruku k dílu a pomohli myslivcům
s péčí o mladé stromky.

„Dobrá vize“ poprvé
30. března 2016 se konal v naší škole 

1. ročník soutěže hudebních talentů 2. stup-
ně. Účast téměř 30 soutěžících potvrzuje, 
že hudba je u doberských žáků velmi popu-
lární nejen díky podpoře ze strany pedago-
gů, ale také díky výbornému technickému 
zázemí školy. Soutěžící se pod vedením 

paní učitelky Hovjacké připravovali na svá 
vystoupení už několik týdnů předem a bylo 
se do čeho zaposlouchat. Žáci nabídli poslu-
chačům barevnou paletu žánrů a nástrojů, 
od vážné hudby po metal, od hry na klari-
net, housle, klavír, trubku až po lesní roh, od 
zpěvu jednotlivců až po septet, prostě pestrá 
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směsice ukázek hudebního umění. Soutěži-
lo se ve dvou kategoriích, 6. – 7. třída a 8. 
– 9. třída. V sále vládla přátelská atmosfé-
ra, ke které přispíval také skvělý moderátor 
Matěj Flössner z 9. B. Naše porota měla ne-
lehký úkol. Vybrat 3 nejlepší z těchto profe-
sionálních výkonů bylo téměř nemožné, ale 
po dlouhém rozhodování rozhodla takto:

1. kategorie: 1. Veronika Bednárová
 2. Barbora Müllerová
 3. Eliška Amélie Králíková

2. kategorie: 1. Skupina Let’s Go z 8. B
 2. Skupina Strakapood
 3. Melánie Králíková.

Všem soutěžícím i organizátorům patří 
velké poděkování za jejich nadšení, čas věno-
vaný přípravě a hlavně chuť do této akce jít. 

A pokud byste měli zájem se do hu-
debních výkonů dětí sami zaposlouchat, 
přijďte 26. dubna 2016 v 17 hodin do sálu 
naší školy, kde se bude konat koncert 
účastníků „Dobré vize“.

     
Mgr. Radka Otipková, ředitelka školy

Jedna z vítězek soutěže Veronika Bednárová okouzlila 
publikum i porotu suverénní hrou na housle.

- 11 -
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Mateřská škola Dobrá informuje...

ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY

Co nám přinesly první jarní dny v naší školce? Děti si užily fascinujícího rytmu při 
Muzikohrátkách, vynášely Morenu (paní Zimu) a také se většina z nich vydala do divadla 
v Českém Těšíně. Takže pěkně popořádku:

MUZIKOHRÁTKY

VYNÁŠENÍ PANÍ ZIMY

aneb PŘIŠLO JARO DO VSI

Opět po roce k nám zavítala dětem již 
dobře známá paní Vlaďka Gavlasová. Děti 
byly zvědavé a hlavně nedočkavé, co zají-
mavého si pro ně připravila letos a poznaly 
to hned podle jejího kostýmu kouzelnice. 
Byly to tentokrát kouzelné Muzikohrátky 
s řadou překvapení. Děti se nejprve naučily 
kouzelná zaříkadla, která společně rytmi-
zovaly hrou na tělo podle vzoru kouzelnice. 
Největší rytmický zážitek pak měly děti ze 

společného bubnování na šamanské bub-
ny. Kouzelnice dětem zahrála na slunečný 
buben, jehož zvuk děti doslova očaroval 
a úžasem ani nedýchaly. Děti si také po-
slechly tajemný zvuk dešťových hůlek, při 
němž relaxovaly v lehu na zádech. Muziko-
hrátky děti opět velmi bavily a užívaly si je 
s radostí sobě vlastní. Děkujeme paní Ga-
vlasové a budeme se těšit zase někdy příště.

Děti ze třídy Sluníček společně vytvo-
řily ze slámy, dřevěného kříže a starého 
pečiva paní Zimu, tedy Morenu a společně 
s Broučky se vydaly v jednom z prvních jar-
ních dnů k řece Morávce. Cestou děti zpíva-
ly a hrály na rytmické nástroje, aby jim cesta 
lépe ubíhala, došly k mostu přes řeku a z něj 
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MUZIKÁL FERDA MRAVENEC
Většina dětí naší školky (ty malé zůstaly 

ve školce) se vydaly autobusem na návštěvu 
Těšínského divadla, ve kterém na ně čekal 

velmi oblíbený muzikál s názvem „Ferda 
Mravenec.“ Kdo by neznal toho šviháka 
s puntíkovaným motýlkem pod krkem a ne-

zapomenutelným humorem. Ferda Mrave-
nec je kamarád jaksepatří, je chytrý a šikov-
ný, se vším si ví rady a vždycky je ochoten 
pomoci přátelům i těm, se kterými se setká 
poprvé. Stejnojmenný muzikál podle kni-
hy Ondřeje Sekory baví děti již desítky se-
zón a děti neustále láká. Nejinak tomu bylo 
i v případě našich dětí, které muzikál doslo-
va hltaly, nejradši by si zpívaly s hlavními 
hrdiny. A kdyby to bylo možné, daly by se 
i do tance, pokud by jim v tom nepřekáže-
la sedadla! Zkrátka se muzikál moc povedl 
a dětem ještě cestou zpátky zněly v uších 
známé popěvky z muzikálu.

Mgr. D. Dvořáčková

Morenu vhodily do vody. Děti doufaly, že si 
na zbytcích starého pečiva pochutnají kach-
ny, které zde v brzkých ranních hodinách 
pravidelně přilétají a ozývají se svým typic-
kým zvukem. Zpáteční cesta do školky pak 
vedla podél řeky, kde děti pozorovaly proud 
řeky, poznávaly první jarní květiny a užíva-
ly si krásný slunečný den. Svou vyrobenou 
Morenu byly vhodit přímo do řeky také děti 
ze Včeliček, se kterými jsme se cestou zpát-
ky potkaly.
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ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
NA ŠK. ROK 2016/2017

Zápis dětí do Mateřské školy Dobrá, 
okres Frýdek-Místek, příspěvkové organi-
zace pro školní rok 2016/2017 proběhne ve 
čtvrtek 12. 5. 2016 od 8:00 do 16:00 hodin. 
Zákonní zástupci se dostaví (s průkazem to-
tožnosti) k zápisu s dítětem a jeho rodným 
listem. V souladu se školským zákonem bu-
dou k celodenní docházce přijímány děti ve 
věku zpravidla od tří do šesti let. Ředitel ma-
teřské školy rozhoduje ve správním řízení 
o přijetí dítěte do mateřské školy. Rozhod-
nutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke 
vzdělávání, se oznamují zveřejněním sezna-
mu uchazečů pod přiděleným registračním 
číslem s výsledkem řízení u každého ucha-
zeče. Seznam se zveřejňuje na veřejně pří-
stupném místě ve škole. Zveřejněním sezna-
mu se považují rozhodnutí za oznámená. 
K předškolnímu vzdělávání se přednostně 

přijímají děti v posledním roce před zaháje-
ním povinné školní docházky. Další kritéria 
pro přijetí k předškolnímu vzdělávání stano-
ví ředitelka mateřské školy. K předškolnímu 
vzdělávání je možno přijmout pouze dítě, 
které se podrobilo stanoveným pravidelným 
očkováním, má doklad, že je proti nákaze 
imunní nebo se nemůže očkování podrobit 
pro trvalou kontraindikaci. O přijetí dítěte 
se zdravotním postižením rozhodne ředi-
telka mateřské školy na základě písemného 
vyjádření školského poradenského zařízení, 
popřípadě také registrujícího praktické-
ho lékaře pro děti a dorost. Dítě může být 
přijato k předškolnímu vzdělávání i v prů-
běhu školního roku. Kritéria přijímání 
a potřebné formuláře budou ke stažení na 
www.msdobra.cz v sekci - dokumenty ke 
stažení - od měsíce dubna 2016.

Mate ská škola Dobrá, Frýdek- Místek, p ísp vková organizace, 739 51 
editelka MŠ – Mgr. Jana Bódisová 

tel. 558 641 006 
email: msdobra@seznam.cz 

 

Zápis d tí do Mate ské školy Dobrá, 

se koná 

12. 5. 2016 od 8:00 – 16:00 hod. 

S sebou p ineste vypln né a potvrzené dokumenty (ke stažení na www.msdobra.cz), 
rodný list dít te a ob anský pr kaz. 
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Svaz tělesně postižených v Dobré
Výroční členská schůze, která se konala 

8. března 2016 v Hostinci Obecník v Dobré.
Tradičně, jako každý rok, se na nás sešlo 

65 členů a dva hosté.
Přijeli se na nás podívat i pan Petr Chý-

lek a paní Anička Vitečková z Okresní sprá-
vy tělesně postižených, které jsme mezi 
sebou uvítali dobrou náladou. Tuto náladu 
nám také podpořila výtečná kuchyně, která 
nám připravila výborné a chutné jídlo, které 
všem moc chutnalo. Děkujeme i za vzornou 
obsluhu, čistotu a teplo. Na dobrou náladu 
nám zahrál a zazpíval pan František Biolek, 
za to mu patří poděkování.

Na závěr mi dovolte poděkovat všem 
našim příznivcům, kteří buď fi nančně nebo 
materiálně podporují naši činnost již něko-
lik let. Jsou to:

paní Slávka Poláková s rodinou, Pekárna 
pana Vaňka, Obuv a vinotéka paní Jany 
Šulíkové, Řeznictví pana Zdeňka Carbola, 
Potraviny manželů Romanidisových, Obuv 
paní Jany Růžičkové, Lékárna Zdraví paní 
Šugarové, Autoslužby Nondek a Mlčák, 
Zdravá výživa paní Táni Jursové, Kožešnic-
tví paní Jany Březinové, Pivovar Radegast 
Nošovice, JZD Nošovice, Kačabar. A přede-
vším hlavnímu sponzorovi Obecnímu úřa-
du Dobrá.

Na závěr bych chtěla popřát všem hod-
ně zdraví, spokojenosti a pohody do dalších 
roků.

Marie Biolková
předsedkyně

5. turnaj šprtec tour 2015-2016,
Dobrá - Restaurace Obecník 12. 3. 2016

Turnaj se zlatou tečkou,
domácí PETR HADAŠČOK bere zlato

Dalším turnajem pokračoval seriál špr-
tec tour. Tentokrát jsme ho hostili my, po-
prvé se však nekonal v multifunkčním sále, 
nýbrž v nedaleké restauraci Obecník. Sjelo 
se celkem 29 hráčů z Moravy. Naše sesta-
va doznala určitých změn. DALIBOR HÁ-
JEK jako kapitán nemohl počítat se dvěma 
oporami a druholigovými hráči JOSEFEM 
SVOBODOU a JANEM BILKEM, kteří se 
z osobních důvodů nemohli zúčastnit. Na 
soupisce chyběli i JAKUB SKLÁŘ, ADAM 

BILKO a naše hráčka NINA KRÁLÍKOVÁ. 
Naopak Dalibor mohl počítat s LIBOREM 
MLČÁKEM, který se objevil po delší odml-
ce a nevedl si špatně, jeho bilance tří výher 
a tří proher ho zařadila na 17. příčku. Dal-
ším navrátilcem do sestavy byl LADISLAV 
HÁJEK, ten si počínal ještě lépe, nasbíral 
pěkných 10 bodů společně s JOSEFEM 
STUDENIČEM a podělili se o desáté až je-
denácté místo. Hůř na tom byl VÍTĚZSLAV 
FOLTÝN, sice dvakrát slavil výhru, ale dvě 
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remízy mu to kazily, to ho katapultovalo 
až na 18. pozici. Pro tento turnaj nám vy-
pomohl i MAREK HRABEC, jeho 9 bodů 
bylo úspěchem a zařadil se na 16. příčku. 
Z Tábora nás přijel podpořit i LIBOR 
HOUDA, odvedl dobrou práci, ale na lepší 
než 14. místo to nebylo. HONZA ROMA-
NIDIS se teprve na turnajích rozehrává, 
tady se mu zrovna moc nedařilo, vyhrál je-
nom dvě utkání ze šesti a musel se spokojit 
s 23. místem. Přecházíme k těm nejlepším, 
DALIBOR HÁJEK v posledním zápase jen 
remízoval s Kubíkem z Ostravy, a jelikož 
nezvládl utkání ani s Petrem Hadaščokem, 
patřila mu bronzová pozice a další medaile 

do jeho sbírky. Králem domácího turnaje se 
tak stal PETR HADAŠČOK, opět předvedl 
svou fantastickou hru a trpělivost, jen jedna 
remíza s Lukášem Králem z Ostravy, jinak 
5 výher a přebral tak pohár pro celkového 
vítěze turnaje. Velká gratulace míří k na-
šemu juniorovi a přejeme mu další velké 
bitvy a vítězství. Všem hráčům a realizační-
mu týmu děkuji za účast a vydařený turnaj, 
děkuji i majiteli restaurace za poskytnutí 
prostor i servírkám, které se postaraly o ob-
čerstvení a jídlo. Poslední poděkování patří 
našemu místostarostovi MILANU STYP-
KOVI za předávání cen a MICHALU NÁ-
VRATOVI za video a foto z turnaje.

Pořadí ml. žáci:
1. DOMINIK LAKOMÝ (Don Bosko Havířov)
2. ALEŠ PADĚLEK (TJ Sokol Bohumín)
3. LUKÁŠ GREPL (Don Bosko Havířov)

Pořadí st. žáci:
1. PETR HADAŠČOK (B.H.C. Dobrá)
2. JIŘÍ DOHNAL (TJ Sokol Bohumín)
3. JOSEF STUDENIČ (B.H.C. Dobrá)

Pořadí ženy:
1. LUCIE KUBÍKOVÁ (Šprtec Partyja Ostrava)
2. NATAŠA KALENDOVÁ (TJ Sokol Bohumín)
3. KAMILA ŽVAKOVÁ (Lišky Podšité)

Pořadí muži:
1. LUKÁŠ KRÁL (Šprtec Partyja Ostrava)
2. DALIBOR HÁJEK (B.H.C. Dobrá)
3. DAVID KOVÁČ (Šprtec Partyja Ostrava)

Pořadí družstev:
1. B.H.C. DOBRÁ
2. ŠPRTEC PARTYJA OSTRAVA
3. TJ SOKOL BOHUMÍN
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Josef Svoboda  (B.H.C. Dobrá)

BILLIARD-HOCKEY ŠPRTEC
- 2. LIGA DRUŽSTEV 2016 – MORAVA

1. kolo 6. 3. 2016 (Brno-Bohunice)

Stolní hokejisté z Dobré zahájili soutěž úspěšně
Po dlouhém čekání se konečně po 18 

letech klub BHC Dobrá dočkal druhé ligy 
skupiny Morava. Odehrálo se první kolo, 
v němž účinkovalo všech devět mužstev z 
Moravy. K prvnímu kolu se cestovalo do 
dalekého Brna konkrétně do Bohunic, náš 
klub reprezentovali jen ti nejlepší. Vše se 
točilo kolem kapitána mužstva DALIBORA 
HÁJKA, který měl na křídlech JANA BILKA 
a JOSEFA SVOBODU, v roli náhradníků se 
představili JAKUB SKLÁŘ a PETR HADA-
ŠČOK. Celkem jsme v prvním kole odehráli 
tři zápasy. Premiérové utkání jsme odehráli 
proti houževnatému Žďáru nad Sázavou a 
bylo se hned od začátku na co koukat. Šlo vi-
dět, že šprtec hrát umíme i na takové úrovni 
jako je druhá liga. První zápas po tak dlouhé 
době se našemu klubu podařil na jedničku a 
mohli jsme se radovat z vítězství 4:1. Dru-

hý zápas už tak jednoznačný nebyl, Orel 
Bohunice ukázaly svojí kvalitu a pěkně nás 
vyškolili, vyprovodili nás výsledkem 2:6. Jak 
se říká, do třetice všeho dobrého. Naši hrá-
či si spravili chuť, bojovali ve vyrovnaném 
zápasu proti borcům z Břeclavi a zaslouže-
ně jsme ho i zvládli, porazili jsme Gunners 
Břeclav 5:2. První čtyři body do tabulky jsou 
velkým úspěchem klubu a motivací do dal-
ších zápasů. Ve druhém kole se střetneme 
s celky Boskovic, Kohoutovic a domácími 
Šprtmejkry z Ostravy. Všichni kluci poda-
li výborné výkony, teď se obracím hlavně k 
náhradníkům Jakubovi Sklářovi a Petru Ha-
daščokovi. Sehráli výborné tři zápasy, sice 
z žádného vítězství se neradovali, ale i dvě 
jejich remízy pomohly týmu k těmto prvním 
bodům do ligy. Tímto jim děkuji a věřím, že 
je to pro ně velká zkušenost do dalších kol.
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Výsledky klubu BHC DOBRÁ po 1. kole:

BHC DOBRÁ – BHL ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 4:1
THE OREL BOHUNICE – BHC DOBRÁ  6:2
BHC DOBRÁ – GUNNERS BŘECLAV  5:3

Tabulka po 1. kole               
      1. Gunners Břeclav 4 3 0 1 17 : 11      89 : 75 6 
2. Šprtmejkři Ostrava 4 3 0 1 15 : 12      99 : 80 6 
3. Future Úsov 4 2 2 0 18 : 8      74 : 53 6 
4. BHC Dragons Modřice „B“ 4 2 2 0 19 : 14      93 : 91 6 
5. THE Orel Bohunice 4 1 3 0 16 : 12      83 : 65 5 
6. BHC Dobrá 3 2 0 1 11 : 9      69 :  58 4 
7. BHK Orel Boskovice „B“ 4 0 1 3 9 : 20      64 : 98 1 
8. Fluke Kohoutovice 3 0 0 3 8 : 15      51 : 61 0 
9. BHL Žďár n.S. 4 0 0 4 7 : 19      79 : 120 0 
          
Tabulka hráčů BHC Dobrá po 1. kole

 Zápasy: Výhry: Remízy: Prohry: Body:
1.  DALIBOR HÁJEK 7 5 1 1 11
2.  JAN BILKO 8 4 2 2 10
3.  JOSEF SVOBODA 6 2 2 2 6
4.  PETR HADAŠČOK 3 0 1 2 1
5.  JAKUB SKLÁŘ 3 0 1 2 1

Josef Svoboda  (B.H.C. Dobrá)
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3. místo na republikovém šampionátu
škol ve stolním hokeji pro ZŠ Dobrá 

(B.H.C Dobrá)
19. 3. 2016 se tým ve složení Petr Ha-

daščok, Josef Studenič a Jakub Sklář vydal 
pod vedením Dalibora Hájka na republiko-
vé kolo družstev ve stolním hokeji. Toto klá-
ní uspořádala ZŠ Slovácka v Břeclavi. Sjely 
se zde nejlepší týmy všech krajských oblas-
tí. Naši borci se v konkurenci všech vůbec 
neztratili, bojovali do posledních kol o čelní 
umístění a v konečném pořadí se nakonec 
náš tým umístil na bronzové příčce. Všichni 
účastnici byli odměněni.

Tímto bych chtěl poděkovat ZŠ Dobrá 
za spolupráci. 

Tímto apeluji na všechny mladé naděje, 
které by měly zájem o tuto hru, ať neváhají 
a v následujícím školním roce (tj. 2016/ 
2017) začnou navštěvovat kroužek stolní-

ho hokeje. Další informace se dozvíte na 
www.bhcdobra.cz nebo pište dotazy na 
e-mail: bhcdobra@seznam.cz. 

Autor: Dalibor Hájek
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Jarní koncert
21. března 2016 jsme měli oslavu prv-

ního jarního dne a jak jinak než hudbou –  
JARNÍM KONCERTEM. 

Všichni hráli s plným nasazením a za od-
měnu jsme dostali nejen potlesk obecenstva, 
ale také občerstvení (od maminek žáků) 
a také sladkou odměnu a ti starší - konzerva-
toristé si s sebou odnesli květinu. 

V programu se představili sólisté a také 
fl étnový soubor ze Soukromé hudební vý-

uky Miriam Dýrrové, ze ZUŠ v Havířově 
zaznělo smyčcové trio a na konci programu 
vystoupilo dechové kvinteto s klavírem a só-
lovým pozounem. 

Myslím si, že si každý přišel na to „své“.

Přijďte se podívat v říjnu na
Podzimní koncert.

Miriam Dýrrová
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Z MINULOSTI HASIČSKÉ ZBROJNICE
Dnešní povídání bude o „hasičárně“, která po rozšíření a opravě dostihuje

svou krásou původní hasičskou zbrojnici vystavěnou před 112 lety, jak si ji
možná pamatují starší rodáci. V Dobré je všeobecně známo, že hasičský sbor
— správně Sbor dobrovolných hasičů — byl ustanoven 11. září 1892 (narok
bude mít už 125 let) a že patřil k nejstarším na Těšínsku. Zda si již tehdy pořídili
hasiči sošku sv. Floriána, není známo, ale v roce 1898 byl svěcen obraz patrona
hasičů. Hasičský sbor jej toho roku zakoupil a v neděli 24. července po slavnostním posvěcení byl
vyvěšen. V kronice se píše, že „svěcení obrazu odbylo se po celotýdenní slotě přece jen za krásného
počasí — sluníčko svítilo v té slávě“. Dodává se pak, že kaplan P. Stibor hovořil „tak dojemně, hlavně
o ústrcích sboru v Dobré, že někteří slzeli…“.

Sbor ale odpočátku neměl svou zbrojnici, ani přístřešek pro stříkačku. Ze starých záznamů víme,
že stříkačka byla prozatímně uložena v kůlně u hostinského Brumovského ve dvoře, čili
v hospodářské budově areálu dnešního Oráče, a hasiči schůzovali ve výčepu. Hasiči se ale svého
hasičského skladiště přece jen dočkali. Žádost o postavení nové hasičské budovy byla vznesena
při založení sboru, jelikož ale obec nehodlala hasičskému sboru přidělit přiměřený pozemek na
stavbu, byla 27. května 1900 podána žádost k c. k. okresnímu hejtmanství do Těšína, aby ráčilo
zbrojnici vystavět nebo místo pro jeho stavbu vykázat. Přišla ale odpověď, že obecní zastupitelstvo
ponechalo hasičům k postavení hasičského skladiště a zbrojnice místo u císařské silnice, kde bývala
panská hospoda a dnes se přichází z hlavní silnice na sokolské hřiště. Řízením osudu se tak nestalo
a „hasičárnu“ máme tam, kde je. Obec ale nebyla schopná skladiště postavit, neboť počítala se
stavbou školy. Teprve po volbách v roce 1900 se ledy hnuly a najednou bylo na stavbu místo
i peníze. Stalo se tak zásluhou nového starosty obce Karla Moškoře, „který k tomu přihlížel, aby
skladiště nejenom ke kráse v obci, ale zvláště k užitku hasičského sboru sloužilo“.

Mimo obec, kterou hasičská zbrojnice stála 5338 korun 58 haléřů (tj. dnešních asi 800 000 Kč),
přispěli podnikatelé a řemeslníci, jakož i prostí občané nebo členové sboru. Velitel sboru a
obchodník František Pánek 1200 korunami (dnešních 180 000 Kč), ostatní podstatně menšími
sumami. Anďol opatřil dřevo, Matera a Kamec cihlu, Smilovský „rigle“ (zámky), lidé dávali nejen
peníze, ale i materiál — desky, latě, „ruly“ (roury), nápis namaloval malíř Tomeček; „počasna“ čili
pohoštění při stavbě stálo 50 K (dnešních asi 7500). 

Hasičská zbrojnice byla postavena v létě a počátkem podzimu 1904 na místě, kde dosud stála
obecní chaloupka č. p. 31, tak zvaný „pastušek“, která musela být z toho důvodu zbourána.
V pastušku byla odjakživa obecní šatlava, a tak i v novém hasičském skladišti byla jedna zadní
místnost určena za obecní vězení, kam četník zavíral rušitele nočního klidu a podobné delikventy.
Dvě světnice byly jako byt a ten byl pronajat holiči Václavu Sedláčkovi, který si zde otevřel oficínu
s holírnou. Hasičský sbor si také opatřil „novou stříkačku dle nejnovější soustavy a tím způsobem
zdokonalen je náš spolek a jest tedy povinností každého člena, aby vzorným chováním k blahu
a rozkvětu sboru přispíval“. (Tato stříkačka je dodnes sborem příkladně opatrována.)

Dílo se zdařilo znamenitě. Noviny napsaly, že nové hasičské skladiště je a bude okrasou Dobré
a že na krásnou budovu může být hasičský sbor vždycky pyšný. Vzhled budovy zkrášilo i plynové
noční osvětlení, které bylo na pěti místech v Dobré. Svěcení nového skladiště se uskutečnilo
v neděli 23. října 1904. Píše se k tomu: „O 8. hodině ranní se shromáždily místní spolky, od 9
uvítány sbory okolní, spolky a hosté. V 10 hodin vyšel průvod z místností hostince Brumovského
ke kostelu a pak obcí ke skladišti, kde vykonal P. Bárta svěcení. Odtud se průvod odebral do kostela
ke službám božím.“ Z kostela se šlo na oběd do hostince Brumovského. Po obědě a odpočinku
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byla „ve 2 hodiny odpoledne provedena zkouška nové stříkačky a převezení výzbroje a hasičského
nářadí z místností p. Brumovského do nového skladiště. Pak následovala volná zábava.“

Holič Sedláček zde bydlel až do roku 1914, kdy se vystěhoval s celou rodinou do Ameriky a na
jeho místo přišel jiný holič, Jan Benda, který měl na tomto čísle kromě oficíny i krám. Zda
s drogistickými potřebami, šminkami a pitralónem, můžeme se jen dohadovat. Benda ale musel
narukovat do války a byt byl pronajat malíři Antonínu Žvakovi. Na podzim roku 1918 se Benda
z fronty navrátil a provozoval své holičství nadále, zatímco Žvak dostal z bytu výpověď.

U skladiště bývalo docela živo, protože při ní stála autobusová zastávka (jediná v Dobré), ovšem
pro autobusy jedoucí z Morávky — do března 1939 se u nás totiž jezdilo vlevo. Do hasičského
skladiště byla zavedena v roce 1931 elektřina. Tím bylo v Dobré potřeba elektroinstalatéra a jím
byl Rudolf Nikel přišlý z Frýdku, jemuž byla v roce 1933 udělena koncese „ke zřizování veškerých
zařízení pro výrobu, využití a rozvádění elektrického proudu, instalaci motorů a rozvádění
elektrické energie“. Mimo to prodával radiotelegrafní a radiotelefonní zařízení a důležité pro
hasiče bylo, že právě v hasičském skladišti měl svou živnost (byť jen rok).

Budově hasičského skladiště však scházela věž k sušení hadic po zásahu u ohně. Obec se proto
— již v samostatné Československé republice — rozhodla postavit svým nákladem u hasičského
skladiště vysokou věž. Ta svou výškou 20 metrů převyšuje zdaleka všechny známé hasičské věže
v okolí. Stavbu prováděl zednický mistr v Horních Tošanovicích František Filipec. Stavba byla
ukončena v srpnu 1935 a stála 18 559 Kč (dnešních asi 930 000 Kč). Díky tomu je hasičská
zbrojnice vedle kostela díky vysoké věži nejvýraznější stavbou v obci. Již v roce 1940 „v důsledku
masových náletů anglického letectva nad Německo byla na věž hasičského skladiště namontována
poplašná siréna za 7000 korun, na kterou přispěl hasičský sbor třemi tisíci“.

Hasičské skladiště nemohlo stačit pro stále se zvětšující a rozšiřující techniku. Již v roce 1949 se
píše v dopise, že „hasičský sbor potřebuje jednu zvláštní místnost, v níž by uskladnil hasičskou
výstroj, která ve zbrojnici nedostatkem místa trpí, čímž vzniká sboru škoda“. Došlo na místnost,
jež obec pronajímala holiči Janu Bendovi. Na jaře 1949 byl ohlášen konec holírny s tím, že místnost
zůstane hasičům, ale „musí ji uklízet a netropit hluk“. Aby mohla být rozšířena hasičská–požární
zbrojnice směrem k západu, postoupil obuvník Jan Ondračka část pozemku. Je o tom protokol
již z 11. července 1949. Jemu v náhradu postoupil stejnou část pozemku zahradou sousedící
lékárník Jan Krus, „ve které má nyní zařízeno zahradnictví Bohumil Petřík. Janu Ondračkovi bylo
nařízeno se s Petříkem dohodnout v odstranění zeleniny, skleníků apod. z té části, kterou Krus
postupuje jmenovanému.“ Jan Ondračka chtěl totiž v té části postavit dům (zřejmě č. p. 403.)
Drobných oprav se dočkala zbrojnice na podzim 1949, kdy byl vyspraven komín a venkovní
schodiště od hlavní silnice.

Sbor právě svou spolkovou a schůzovací místnost potřeboval „pro školení a schůze členstva,
ježto do dnešního dne byl odkázán na používání hostinské místnosti. Poněvadž sbor koná obětavě
práci nikoliv pro svůj prospěch, nýbrž pro veškeré občanstvo, a to naprosto nezištně, bude tudíž
přidělení místnosti pouze nepatrným uznáním za tak dlouho obětavě konanou práci.“ Ovšem
nedostatek místa mohlo dlouhodobě vyřešit jen rozšíření skladiště a tím i vystěhování holičů Jana
Bendy a jeho nástupce Leopolda Horáka.

Tehdejší předseda národního výboru Ludvík Poloch pochopil nutnost rozšířit „hasičárnu“ jako
osobní závazek příkladného funkcionáře a od roku 1952 se jeho přičiněním začalo s velkou
přestavbou. Ta ale netrvala měsíce jako přestavba národního výboru („starý národní výbor“ č.p.
231, kde je dnes prodejna Stanislava Romanidise), ale vlekla se neuvěřitelné čtyři roky pro
nedostatek peněz, materiálu i pracovních sil. Po celou tu dobu bylo zde staveniště. 
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Ludvík Poloch totiž záhy ze své funkce odstoupil a práce plánované na únor 1953 nezačaly,
protože se nedostávalo cementu. S cihlou to bylo lepší — v březnu 1952 se připomíná, že továrna
(pozdější vojenská posádka u řeky) musí vrátit 10 tisíc cihel, které měla půjčené „a nyní se
potřebují na opravu hasičské zbrojnice“. Až v červenci zmíněného roku národní výbor povoluje,
aby žáci školy pracující na stavbě hasičské zbrojnice dostávali 2,50 Kč na hodinu (tj dnešních asi
30 Kč). Brigádníků bylo třeba, ale těch, kteří pracovali — jak se říkalo — „za párek a pivo“. Práce
se naplno rozběhly teprve koncem října 1953 a byly vytyčeny dobrovolné brigády. „Jedná se
o organizace a občany uzavřevších závazky na stavbě hasičské zbrojnice; budou předvolaní občané
a členové (komunistické) strany a hasičstva, kteří si (tímto) vylepšili závazky pro odpracování.“
Rada národního výboru „bilancovala, že 997 hodin bylo odpracováno zdarma a 6000 hodin za
peníze,“ což „rada  nemůže ohodnotit kladně“.

Například v roce 1954 se píše, že „práce na přestavbě hasičské zbrojnice váznou“ a aby se práce
pohnuly kupředu, předseda Arnošt Vrubel navrhl provést dobrovolnou sbírku na zbrojnici. Za tím
účelem (nařizuje se) prozkoumají členové národního výboru ve svých obvodech, jaký by byl názor
na tuto sbírku u občanů a pak se sbírka může provést. Dále by bylo vhodno, aby ti občané, kteří
se zavázali k určité práci a tuto neprovedli, přispěli penězi. Byť ještě přestavba hasičské zbrojnice
nebyla dokončena, v roce 1955 v ní byla zřízena telefonní stanice pro veřejnost a místo první
pomoci. V kronice se píše, že v požární (hasičské) zbrojnici je od nynějška světnice první pomoci
se stálou telefonní službou. V oběžníku z té doby zase, že „občané mají možnost této služby využít
hlavně v noci, ale jen v naléhavých případech. Ovšem pro jiné hovory je telefon zakázáno
používat.“ Z téhož roku je zvláštní poznámka v zápise ze schůze národního výboru o sošce sv.
Floriána, která bude umístěna ve výklenku nynější hasičské zbrojnice. Musela být zachována na
svém místě, a to „na nátlak veřejnosti“.

Přestavba hasičské zbrojnice byla dokončena až v příštím roce; k užívání byla předána 23. října
1956. Píše se, že je dostavěna a zvýšena o poschodí. Přístavba rozšířila prostor garáže a místnosti
pro sprchu, záchod a umývárnu, šatnu a zbrojnici. V patře byl zřízen byt zbrojmistra a kuchyň,
dva pokoje a příslušenství a velká společenská místnost s půdní místností. Co jen v ní bylo za těch
bezmála 60 let, co obnovená zbrojnice stojí, schůzí, zasedání, hlasování! Byly zde pořádány
přednášky, výstavy a po celou tu dlouho dobu volby do zastupitelských orgánů na všech úrovních.
Hasičská zbrojnice totiž zdaleka nesloužila jen hasičům, ale i naší organizaci Červeného kříže, jež
byla sesterskou organizací hasičů, ovšem i ostatním, mládežníkům — prostě všem. 

Úpravy na budově probíhaly i v roce 1980, kdy vznikla přístavba na jižní straně. Nejstarší budova
pamatuje všechny politické převraty a zvraty minulého a počátku tohoto století, velké události
a přeměnu staré Dobré v novou. Na jednu z nové doby upamatovávala až do loňského podzimu
díra v omítce věže, která byla po kulce z koltu. Vystřelil ji soused na oslavu vzniku nového státu
1. ledna 1993 hned o půlnoci — jen tak do vzduchu, ale náhodou zasáhl zdivo věže… Těch příhod
veselých, vážných i smutných bylo nepočítaně. K úplnosti ještě připomenu pro naši hasičskou
zbrojnici památný rok 1999, kdy  byla na věž nainstalována nová siréna oznamující výstrahu nejen
signálem, ale i slovem. A úplně na závěr drobnou informaci — jistě jsme si všimli, že je nová fasáda
hasičské zbrojnice dvoubarevná. Při čelním pohledu z chodníku vidíme, že levá spodní plocha je
šedá, barevně je tímto vymezena stará, původní stavba z roku 1904 v těch místech i rozměrech,
jak byla před 112 lety postavena.                                                                                                    Připravil Rostislav Vojkovský, kronikář

Použito hlavně této literatury a pramenů: Kronika obce Dobrá, Kronika hasičů, Jednatelská kniha Sboru
dobrovolných hasičů, Noviny Těšínské, zápisy z rady a pléna MNV Dobrá, pozůstalost Josefa Volného.
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Májový koncert GENTLEMEN SINGERS

Charita Frýdek-Místek vás srdečně zve 
na benefi ční májový koncert Gentlemen Sin-
gers, který se uskuteční v úterý 17. května 
od 19 hodin v kostele sv. Jiří v Dobré. Kon-
cert pořádáme ve spolupráci s obcí Dobrá 
a dalšími obecmi. Cena vstupného je 150,-
Kč. Předprodej vstupenek bude zahájen 
v pondělí 25. 4. 2016 na obecním úřadě 
v Dobré a v Knihkupectví Jakub v Místku.

Výtěžek koncertu bude věnován na pod-
poru a rozvoj služeb pro osoby v nepříznivé 
životní a sociální situaci a také pro osoby 
v tísni, které Charita Frýdek-Místek posky-
tuje napříč cílovými a věkovými skupinami. 
Podpořeni tak budou klienti Poradenského 
centra, Centra Pramínek sociálně aktivizač-
ní služby pro rodiny s dětmi, stejně jako dět-
ští klienti z Klubu Nezbeda a Terénní služby 

Rebel. „Charita Frýdek-Místek je nestátní 
nezisková organizace, která poskytuje široké 
spektrum sociálních a zdravotních služeb. 
Prostředky získané díky výnosu koncertu jsou 
pro naši Charitu velkým přínosem, protože 
nám umožňují rozvoj těchto služeb pro děti 
a rodiny“ sdělil Martin Hořínek, ředitel 
Charity Frýdek-Místek.

Gentlemen Singers je jediný vokální pro-
fesionální mužský oktet v České republice. 
Soubor nekoncertuje jen u nás po republi-
ce, ale účastní se mezinárodních festivalů 
a soutěží po celém světě. Od svého vzniku, 
v roce 2003, vydali Gentlemen Singers již 
6 CD. 

Těšíme se na Vás.

Mgr. Renáta Zbořilová
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Bu te odpov dní ke svému zdraví! Sledujte kvalitu vody ve studni

Mnoho lidí odebírajících pitnou vodu ze studní podce uje pravidelný monitoring její kvality.
Tu je t eba pravideln analyzovat v odborných laborato ích. S p íchodem jara to platí
dvojnásob

Ostrava 10. 3. 2016 Správná pé e o kvalitu vody ve studni m že p edejít zdravotním komplikacím
z nežádoucích látek, které v ní mohou být p ítomny. Není odpov dné spoléhat pouze na naše smysly,
které nejsou v ad p ípad schopny na rozdíl od laboratorních analýz p ítomnost nevhodných látek
ve vod zachytit.

Spole nost Aqualia infraestructuras inženýring (AII) doporu uje p ed p íchodem jara majitel m studní provád t
nejen pravidelné išt ní a údržbu studny po zimním období, ale také v novat pozornost kontrole kvality svých
alternativních vodních zdroj .

„Laboratorní analýza dokáže díky chemickým a mikrobiologickým parametr m vody odhalit zdroje zne išt ní
p írodního p vodu, ale i chemické kontaminace ze zem d lství a pr myslu. Rozbory vod a poradenství zajiš uje
v moravskoslezském regionu sí našich vodárenských laborato í. Na základ p esných výsledk analýz lze
navrhnout opat ení, která pomohou k dosažení vyhovující kvality vody,“ íká vedoucí laborato í spole nosti AII
Lucie Chlebková. Podle ní by nem li lidé tuto oblast zanedbávat p edevším v období kon ící zimy, kdy dochází
k tání sn hu a vstoupá podzemní voda.

Špi kov vybavená Centrální laborato spole nosti v Ostrav Mariánských Horách poskytuje komplexní služby pro
m ení kvality vody. Ro n vyhotoví více než 6 000 vzork , p i emž tvrtina z nich je komplexn monitorována
podle 90 r zných kvalitativních kritérií.

„Provádíme chemické, mikrobiologické, biologické i senzorické zkoušky všech typ vod. Krom naší akreditované
Centrální laborato e p sobíme v regionu také v areálech istíren odpadních vod v Haví ov , T inci, Novém Ji ín
a Opav , kam je možné vzorky odpadní i pitné vody dovézt, nebo v areálech úpraven vod v Podhradí u Vítkova
a Nové Vsi u Frýdlantu nad Ostravicí, kde rovn ž p ijímáme vzorky pro rozbory pitné vody,“ vysv tluje Chlebková.

Veškeré další informace lze najít na webu www.ai inzenyring.cz

Pro editory

 Spole nost AII byla založena v roce 1996 s názvem SmVaK inženýring, s.r.o., jako dce iná spole nost
Severomoravských vodovod a kanalizací Ostrava. V roce 2006 se stala sou ástí špan lské skupiny
Aqualia a od této doby ob firmy úzce spolupracují jako dv samostatné spole nosti.

 Spole nost AII se dominantn zabývá inženýrskou inností v oblasti dodávek a výstavby istíren odpadních
vod, úpraven vody, vodovod a kanalizací, erpacích stanic nebo vodovodních a kanaliza ních p ípojek.
Pro realizované stavby spole nost zajiš uje jejich p ípravu po majetkoprávní stránce, zpracování
projektové dokumentace a její projednání s dot enými orgány státní správy, územní rozhodnutí, stavební
povolení a vodoprávní rozhodnutí a kolauda ní souhlas.

 Spole nost zajiš uje kompletní projektovou innost p i výstavb a následnou stavební innost.

Kontakt:

Lucie Chlebková
Aqualia infraestructuras inženýring, s.r.o.

Slavníkovc 571/21
709 00 Ostrava Mariánské Hory

telefon: 595 694 355, 739 342 846
Lucie.Chlebkova@smvak.cz
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NABÍZÍME:

erné uhlí – o ech, kostka, energetické uhlí
Hn dé uhlí – hn dý o ech I., hn dý o ech II.
Brikety
Koks II.

NOVINKY:
od 10. 4. 2016 JARNÍ SLEVY UHLÍ
od 20. 4. 2016 Nov zahájen také prodej št rku, písku a kameniva.
Pot šte své blízké! Nov také zahájen prodej DÁRKOVÝCH POUKAZ .

Dále nabízíme dopravu vozy Multikára (max. 2 tuny), Avia (max. 4 tuny).

Paliva – Dobrá
EDUARD MALIŠ, Areál nádraží D, mob.: 739 521 083, email: malis.eda@seznam.cz

PŘIJMEME 2 brigádnice/bigádníky
do Zanzibaru pro výrobu pizzy. Nástup po domluvě. Zaučíme!

Info na tel. č.: 603 500 124 nebo přímo v Zanzibaru.
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Nabídka
pronájmu bytů
v obci Dobrá

Nabízíme k pronájmu:

bytovou jednotku 1+1
kompletně vybavenou

a bytovou jednotku 3+1+lodžie
s vybavenou kuchyni, WC a koupelnou 

s masážním sprch.boxem. V bytech je TV
příjem satelitní a digitální a možnost 

připojení Wifi  internetu.Bytové domy jsou po 
rekonstrukci, v blízkosti středu obce.
K dispozici vlastní parkoviště nebo

možnost pronájmu garáže.

Kontakt:

mobil: 603 854 852
e-mail: alosed@seznam.cz

NABÍDKA • INZERCE • NABÍDKA • INZERCE

Právní záležitosti
projedná a vyřídí

s občany a podnikateli
každou středu mezi 16.30 – 18.00 hodin 

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

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

JUDr. Marcela Žoričová,
formou poradenství z oblasti 

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

nemovitostí, věcná břemena apod.
• Kdykoliv můžete telefonovat na

603 447 219.
Advokátní kancelář Havířov – Město, 

Na Fojtství 8, 736 01
Tel., fax: 596 810 741 • mobil 603 447 219

• e-mail: zoric@atlas.cz

Je vhodné předem zatelefonovat!
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OBECNÍ ÚŘAD DOBRÁ – TELEFONNÍ SEZNAM

558 412 300 Ing. Jiří Carbol, starosta

558 412 301 Mgr. Milan Stypka, místostarosta

558 412 308 Martina Gorošová, vedoucí správního odboru

558 412 311 Marcela Krestová, referent správního odboru, sekretariát,

  podatelna, ověřování, CZECH Point

558 412 307 Radka Mohylová, referent správního odboru, matrika, 

  ohlašovna, ověřování, objednávky služeb, CZECH Point

558 412 305 Marcela Kolková, vedoucí fi nančního odboru, účetní

558 412 306 Jana Kolářová, referent fi nančního odboru,

  místní poplatky, povolení průjezdu přes most

558 412 303 Jaroslava Frischtoková, vedoucí stavebního úřadu

558 412 302 Alena Alexová, referent stavebního úřadu

558 412 310 Jarmila Lisníková, referent stavebního úřadu   

558 412 304 Markéta Řízková, referent životního prostředí, silniční 

  správní úřad, kácení dřevin, investiční referent

558 412 309 Bohuslav Sikora, samostatný referent – správce

---------------
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 2. 5. 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






