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Zápis dětí do MŠ Dobrá pro školní rok 2019/2020 

spojený se DNEM OTEVŘENÝCH DVEŘÍ proběhne 

ve středu 15. 05. 2019 od 8:00 do 16:00 hodin. 

 

Veškeré informace a dokumenty ke stažení na 

webových stránkách MŠ Dobrá – www.msdobra.cz. 

Těšíme se na Vás, děti! 
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Slovo starosty
Vážení občané,

na pondělí 18. února 2019 bylo mimo-
řádně svoláno 2. jednání Zastupitelstva 
obce Dobrá, které mělo na programu mimo 
jiné uzavření dohody o společném školském 
obvodu se sousedními obcemi Nošovice, 
Dobratice, Vojkovice, Pazderná a  Nižní 
Lhoty. Dětem s místem trvalého pobytu na 
území školského obvodu se zajišťují pod-
mínky pro plnění povinné školní docház-
ky v dané základní škole. Podle § 36 odst. 
7 zákona č. 561/2004  Sb. je totiž ředitel 
základní školy zřízené obcí povinen před-
nostně přijmout k základnímu vzdělávání 
žáky s místem trvalého pobytu v příslušném 
školském obvodu, a to do výše povoleného 
počtu žáků uvedené ve školském rejstříku. 

Zastupitelé dále projednali a  schválili 
dle doporučení rady obce uzavření smlouvy 
o  spolupráci při realizaci projektu Kotlí-
kové dotace v  Moravskoslezském kraji – 
3. výzva. Na základě této smlouvy se obec 
zavazuje podporovat výměny kotlů částkou 
7.500, - Kč každému úspěšnému žadateli. 
Výše podpory ze strany obce je tedy stejná 
jako v první a druhé výzvě. Kotlíkovou do-
taci doposud využilo 50 občanů naší obce 
a  proplacená částka z  rozpočtu obce činí 
368 915,- Kč.

Příští jednání zastupitelstva obce bude 
v pondělí 1. dubna 2019. Na programu bude 
jednání o pokračování kotlíkových dotací, 
nových možnostech získání finančních pro-
středků na výměnu kotle a srdečně zveme 
všechny občany, kteří se chtějí do výměny 

kotlů zapojit. Další podrobnější zajímavé 
informace si přečtete v samostatném článku 
v tomto vydání Doberských listů. 

Dále bychom chtěli tímto poděkovat 
společnosti Hyundai Motor Manufactu-
ring Czech s.r.o., která z nadačního fondu 
„Dobrý soused“ podpořila částkou 50.000 
korun naše tradiční obecní slavnosti – Velká 
Doberská 2019, které se letos budou konat 
v sobotu 7. září.

Kulturní komise Rady obce Dobrá zve 
všechny na divadlo pro děti, které se bude 
hrát v neděli 7. dubna v 16 hodin ve spole-
čenském sále naší základní školy. Pohádka 
nejen pro děti se jmenuje „Jak se princezna 
Lotynka napravila“ a nastudoval ji divadel-
ní soubor OD UCHA K UCHU. 

I letos ve druhé polovině měsíce března 
zahájíme jarní práce na čištění ulic. Čištění 
budeme provádět našim čisticím a kropicím 
vozem a  veškeré takto smetené nečistoty 
jsou nebezpečným odpadem, který musí být 
uložen na skládku. V této souvislosti žádáme 
všechny majitele odstavených vozidel, aby 
je odklidili z obecních komunikací na své 
pozemky. 

Dovolte, abych Vám všem popřál 
příjemné prožití velikonočních svátků, 
spoustu životní energie po dlouhé zimě, 
hodně jarní pohody a osobní spokojenosti. 

 Ing. Jiří Carbol, starosta obce
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Oslavy konce druhé světové války 
v obci Dobrá

SOBOTA  4.  5.  2019   •   Areál „U Medvěda“ (Sport-Relax-Club) od 10 hodin

Letecká show „Rytíři nebes“

Den se složkami Integrovaného záchran-
ného systému Moravskoslezského kraje

Milí spoluobčané, zima pomalu ztrácí svou 
sílu a ke slovu se dostává jaro.

Toto období je již tradičně v naší obci zasvě-
ceno oslavám.

Připomínáme si ukončení druhé světové 
války, války, již znají mladší generace jen 
z filmů nebo vyprávění svých… pradědečků. 
A buďme rádi, že tomu tak je – jednak že mají 
nastupující generace zájem o historii, jednak 
že válka naše území nepostihla již dlouhých 
74 let. Važme si toho a snažme se, aby tomu 
bylo tak i další dlouhou dobu.

I z těchto důvodů se tato AKCE v Dobré koná.

Dnes se pokusím nastínit Vám, co se všechno 
v onen den D odehraje. 

Oslavy budou zahájeny pietním aktem 
u památníku před budovou Obecního úřa-
du v Dobré – v 9 hodin. Účastníci se poté 
společně pokloní i u dalších památníků v obci 
– u sokolského hřiště a ve Staré dědině. 

Vše podstatné z nabízeného a připravované-
ho programu se odehraje v areálu „U med-
věda“ se začátkem v 10 hodin.

Letošní oslava může mít hned dva velmi vý-
znamné podtituly:

Letecká show „Rytíři nebes“ 

Můžeme se těšit na prezentaci letadel Jako-
vlev JAK-3, dvojplošník SopwithStrutter, 
trojplošník Fokker Dr. RED Baron. Některá 
z uvedených letadel se stanou součástí letec-
kých soubojů. Ty budou „na zemi“ doprová-
zeny pozemním vojskem i originálním ná-
kladním automobilem z první světové války. 
Nebudou chybět ani tradiční pyrotechnické 
efekty.

Poprvé k nám dorazí Tank T-72, projet se 
můžete obrněným bojovým vozidlem OT-64.

A druhý podtitul:

Den se složkami Integrovaného záchranného 
systému Moravskoslezského kraje

Jsme velmi rádi, že si naše akce získala po 
letech renomé. Na prvním pracovním jed-
nání s vrcholnými představiteli Hasičského 
záchranného sboru z Frýdku-Místku jsme 
se dozvěděli, že akce v Dobré byla začleněna 
mezi akce „Den se složkami Integrovaného 
systému Moravskoslezského kraje“ a v rámci 
tak významných akcí se prezentují všechny 
složky – hasiči, policie, zdravotní záchran-
ná služba – nejen v Dobré, ale i v Třinci a ve 
Frýdku-Místku. V Dobré jsme si už zvykli na 
„bonus“ a tím je účast Armády ČR. 
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Nyní nebude následovat výčet techniky a ak-
tivních ukázek. O všem se teprve bude jednat 
a vy budete detailně informováni v dubno-
vém vydání Doberských listů a také na webo-
vých stránkách obce i areálu „U medvěda“.

Významnou součástí Oslav bývá Doprovodný 
program.

Ani letošní rok nebude výjimkou. Podstatná 
část programu se ovšem nebude odehrávat 
jen „uvnitř“ areálu, ale – letos poprvé – 
i mimo něj. Má to své důvody, ale o těch si 
dovolím informovat vás až v dalším vydání 
Doberských listů. Na co se mohou tedy ná-
vštěvníci z řad dětí a mládeže těšit?

Uvidí činnost parkouristů, judistů i  base-
ballistů. Uslyší mladé bubeníky. Mohou 
si zatančit, vybrat si masku, pobavit se na 
pohádková témata, zaskákat ve skákacím 
hradu. Ti starší si jistě zastřílejí – na výběr 
bude soft střelnice, ale také velmi oblíbená 
„Válečná zóna“ (kdo ví, co to obnáší, už se 
bude starat o sestavení svého týmu). Nad tím 
vším nadšením bude bdít společnost Hravý 
klaun.

Protože tato společnost spolupracuje na této 
akci již několik let a svou akčností a chutí 
pobavit přesvědčila všechny návštěvníky 
o  tom, že její účast je nezbytná, přínosná 
a ob hacující, a protože si ne každý dokáže 
představit, co a kdo se za Hravým klaunem 
skrývá, přineseme vám obsáhlý rozhovor 

s  vůdčí osobností společnosti Hravý klaun 
v dubnovém vydání DL.

Přemýšlím, co ještě bych vám mohl aktuál-
ně prozradit z připravovaného programu… 
samozřejmě si některá překvapení ještě 
ponechám v tajnosti (abych vás nalákal…). 
Něco prozradit snad ještě mohu – místní 
klub leteckých modelářů se těší na setkání 
s nadšenci létání a stavění modelů… skauti 
z oddílu Doberčata připraví Stezku odvahy… 
o judistech z oddílu Judo Beskydy již zmínka 
padla… na louce před areálem bude vysta-
věno pódium a  na něm se představí hned 
po poledni zajímavý Carlos Santana Tribute 
Band… v podvečer se právě tam odehrají vel-
mi zajímavé a překvapivé aktivity (ale o nich 
až příště…).

Tedy – sledujte plakáty, poslouchejte rádio, 
poznačte si sobotu 4. května 2019 do kalen-
dáře červeně, dávejte pozor, až se postupně 
začne objevovat konkrétní program s uve-
dením času (zejména u  leteckých soubojů 
a vystoupení kapel to bude důležité).

To je pro tuto chvíli všechno a na závěr ještě 
malá hádanka pro zvídavé:

Pozorně si prohlédněte celý plakát k Osla-
vám, něco významného z oblasti techniky 
na něm objevte a sami si zkuste odpovědět 
na následující otázku: Myslíte, že se letos ko-
nečně objeví?

Milan Stypka  
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3. výzva Kotlíkových dotací 
s možností předfi nancování

Krajský úřad Moravskoslezského kraje připravuje vyhlášení 3. výzvy kotlíko-

vých dotací, která má být dle dostupných informací již poslední.

Podáním žádosti máte možnost využít dotaci na výměnu svého neekologic-

kého kotle na tuhá paliva 1. nebo 2. emisní třídy za nový zdroj vytápění:

 Kotel na biomasu – samočinná dodávka paliva (dotace až 135 tis. Kč)

 Kotel na biomasu – ruční dodávka paliva (dotace až 115 tis. Kč)

 Plynový kondenzační kotel (dotace až 110 tis. Kč)

 Tepelné čerpadlo (dotace až 135 tis. Kč)

Žádosti budou přijímány od 13. 5. 2019 a realizace výměny musí proběhnout 

do konce října 2020.

Dotaci můžete použít na nový zdroj vytápění a jeho instalaci, novou nebo zre-

konstruovanou otopnou soustavu, úpravy spalinových cest a další.

1. září 2022
ZÁKAZ KOTLŮ

1. a 2. emisní třídy
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Proč využít dotaci?

Snížíte emise znečišťujících látek, 

zlepšíte životní prostředí ve svém 

okolí a navíc ušetříte.

Převážná část v současnosti použí-

vaných kotlů spadá do 1. a 2. emisní 

třídy. 

Provoz těchto kotlů bude 
v roce 2022 zcela zakázán!

V  naší obci již využilo dotačních 

možností na výměnu kotle téměř 

60 domácností. Je otázkou, zda už 

jsou na změnu legislativy připraveny 

všechny domácnosti. 

Státní fond životního prostředí Vám 

prostřednictvím obce nabízí pomoc 

s  fi nancováním výměny kotle, a  to 

formou tzv. kotlíkové půjčky – cílem 

těchto kotlíkových půjček je motivo-

vat k výměně neekologického kotle 

i domácnosti s nižšími příjmy. 

Pokud Vaše finanční situace neu-

možňuje fi nancování výměny kotle, 

je možné požádat na obecním úřadě 

o bezúročnou půjčku, s jejíž pomocí 

výměnu kotle uhradíte a po obdržení 

kotlíkové dotace následně vypůjčené 

prostředky vrátíte. 

Zájemci o bezúročnou půjčku nechť se 

přihlásí u paní Markéty Řízkové, kan-

celář č. 22, Obecní úřad Dobrá, nej-

později do 15. dubna 2019. Zde Vám 

budou sděleny podrobnosti k  této 

půjčce.

Zároveň Vám nabízíme pomoc přímo 

v domácnostech, např. s doporučením 

vhodného řešení výměny kotle, s vyří-

zením půjčky a dotace apod.

Prosíme tedy všechny občany, kteří 

doposud provozují kotel 1. nebo 

2. emisní třídy a  mají zájem využít 

poslední možnosti fi nancovat výměnu 

kotle z dotačních prostředků, aby se 

obrátili na zaměstnance obce Ing. 

Tomáše Chýlka, tel. 558 412 309, mobil 

736 614 720 nebo p. Markétu Řízkovou, 

tel. 558 412 304, mobil 734 678 217. 

Rádi vám pomůžeme !
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Poplatek ze psů  – sazba poplatku činí ročně 100 Kč. Za každého 
                                                       dalšího psa se sazba zvyšuje o 50 % sazby. 
     Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců. 

Platbu možno provést hotově do pokladny OÚ Dobrá, dveře č. 17
nebo převodem na účet číslo: 168 197 5309/0800, VS: 1341 + čp.

Poplatek za odpady – sazba poplatku pro fyzickou osobu činí 440,- Kč. 
                Děti od 11-15 let včetně – ve výši 50 % sazby.
Osvobozeni od poplatku jsou:  - děti do věku 10 let včetně
    - občané obce Dobrá starší 80 let včetně.
 Poplatek je možno uhradit během března až  do  konce  září 2019.
Platbu možno provést hotově do pokladny OÚ Dobrá, dveře č. 17
nebo převodem na účet číslo: 168 197 5309/0800, VS: 1337 + čp.
- do poznámky uvádějte za koho odpady platíte – vypište osoby – nestačí napsat rodina 
Čápová – platba nebude přiřazena do doby, než doložíte, za koho konkrétně byla 
provedena (zaplatíte-li převodem, známka na popelnici Vám bude zaslána domů)  

POPLATEK JE SPLATNÝ DO 30. 9. 2019

POPLATEK ZE PSŮ JE SPLATNÝ DO 31. 3. 2019

Tříděním odpadů se výrazně šetří energie
Velká úspora energie je jedním z mno-

ha důvodů, proč má smysl odpady tří-
dit. A  to není vše. Tříděním odpadů se 
prokazatelně šetří také primární zdroje 
surovin jako je ropa nebo uhlí. Víte, že tří-
děním a recyklací odpadů ušetříme ročně 
27.034.318 GJ energie, což je produkce 
jaderné elektrárny Temelín za 162 dnů? 
Tolik energie spotřebuje v průměru za rok 

více než 300 tis. domácností, tedy zhruba 
celý jeden kraj!

Zhruba polovinu z  těchto odpadů lze 
totiž znovu smysluplně využít, dají se dále 
třídit a recyklovat. Z vytříděných PET lahví 
se dnes vyrábějí nové PET lahve. Z  třiceti 
recyklovaných PET lahví se může vyrobit 
jedna dětská fleecová mikina, na tričko jich 
stačí pouze deset. Recyklované PET lahve 
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Třídění a recyklace papíru
Historie papíru jako materiálu slouží-

cího k  uchovávání písemných záznamů, 
materiálu pro platidla či obalu je dlouhá 
několik tisíc let. Papír je v mnoha ohledech 
jen velmi těžko nahraditelný a jeho spotřeba 
v posledních letech neustále roste. Existuje 
dokonce měřítko, které hodnotí vyspělost 
země právě podle spotřeby papíru. Papír je 
v principu síť z celulózových vláken a mezery 
mezi nimi jsou vyplněny pojidly tak, aby 
jeho povrch byl hladký. Základním zdrojem 
celulózových vláken je dřevo. Získávání ce-

lulózového vlákna ze dřeva je energeticky 
velmi náročné a proto se dlouhé roky bádalo 
nad tím, jak získat vlákna levněji. Paradoxně 
nejlevnějším zdrojem papírenského vlákna 
je opět papír. Velmi jednoduchým způsobem 
je možné ze starého papíru získat původní 
vlákna a ta použít pro výrobu papíru nového. 

Sběr 
Základním předpokladem výroby recyk-

lovaného papíru je sběr toho starého.

jsou součástí mnoha dalších výrobků, s kte-
rými přicházíme denně do styku a ani si ne-
uvědomujeme, z čeho vznikly. Ze směsných 
plastů se vyrábějí např. plastové chodníky, 
obrubníky, protihlukové stěny kolem rych-
lostních silnic a  dálnic, přepravní palety, 
plotové plaňky či zatravňovací dlažba. Ze 
stavebních prvků vznikají dětské klouzačky 
nebo prolézačky.

Z patnácti kartonů od džusů nebo mléka 
se vyrobí v papírnách tolik papíru, ze kte-
rého se dá vyrobit dětské leporelo, z deseti 
časopisů vznikne jedna kartonová krabice 
na televizi. Z pěti běžných skleněných lahví 
se dá vyrobit například nová váza. 

Z vytříděného skla se nejčastěji vyrábí 
sklo obalové – lahve na minerálky, alkohol 
a pivo, zavařovací sklenice a různé skleněné 
výrobky. Sklo se také používá jako přísa-
da do speciálních druhů betonů, brusných 
hmot, tepelných izolací a  podobně. Papír 

se nejčastěji recykluje v papírnách na nový 
papír. Tímto způsobem může být použitý 
až sedmkrát. Další možností jeho recyklace 
je výroba tepelných izolací nebo příměsí 
do  stavebních hmot. Dobře využitelný je 
i nápojový karton. Mimo nového papíru se 
z něj vyrábí i lisované a izolační desky, které 
se používají ve stavebnictví jako alternativa 
sádrokartonových desek nebo při výstavbě 
montovaných rodinných domů. 

Možností využití vytříděných odpadů je 
opravdu mnoho. Aby se dal odpad z našich 
domácností dále recyklovat a využít, je dů-
ležité, aby byl správně vytříděný. Pro jeho 
třídění slouží známé žluté, modré, oranžové, 
zelené ale i bílé kontejnery, které jsou navíc 
označené nálepkami podle toho, co do nich 
patří. Není tedy pochyb o  tom, že třídění 
odpadů má smysl!

Více se o  třídění a recyklaci najdete na 
stránkách www.jaktridit.cz 
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Se sběrem starého papíru se začalo již 
po druhé světové válce, kdy hlavními místy, 
kde se papír shromažďoval, byly výkup-
ny sběrných surovin a školy. Stále můžete 
potkávat občany, kteří odnášejí úhledně 
svázané balíčky starého papíru do sběren, 
v celé řadě škol probíhají sběrové soutěže 
papíru. Avšak ne v každé obci je škola, nebo 
výkupna papíru. Proto se do obcí instalují 
kontejnery na sběr papíru. Kontejnery na 
papír jsou v převážné většině modré barvy, 
nebo mají alespoň modrou samolepku. Typ 
kontejneru záleží na technice, kterou pro 
výsyp kontejneru používá příslušná svozová 
firma. 

Základní pravidla pro sběr papíru jsou 
následující: papír nesmí být mastný, mok-
rý, plesnivý, od chemikálií, nebo zbytků 
potravin. Velké lepenkové krabice je třeba 
rozkládat, tak aby se do kontejneru vešlo 
co možná nejvíce. Kancelářské sponky, 
nebo nitě ze sešívaček není nutné odstra-
ňovat. 

Dotřídění
Sebraný papír se na dotřiďovacích lin-

kách zbavuje nečistot, třídí se podle druhů, 
lisuje do balíků a odváží do papíren. Papírny 
si samozřejmě vybírají sběrový papír, podle 
toho, jaký papír se z  něj následně vyrábí. 
Podle provozovatelů třídících linek je mož-
né sběrový papír vytřídit až na 23 různých 
druhů.

Recyklace
Vytříděný sběrový papír se zpracová-

vá převážně v papírnách, i když možností 
zpracování papíru je víc. Dá se říci, že drtivá 
většina papíru, který si můžete běžně koupit, 
obsahuje podíl sběrového-recyklovaného 
papíru. 

Sběrový papír z kontejnerů se ve většině 
případů používá na výrobu lepenky. Princip 
recyklace papíru je velmi jednoduchý. V pa-
pírnách se sběrový papír tzv. rozvlákňuje. 
Nasype se do velké nádrže s vodou, která 
funguje jako mixér a  několik desítek mi-
nut se „mixuje.“ Starý papír se při tomto 
procesu rozpadne až na jednotlivá vlákna, 
která plavou ve vodě. Takto vzniklá směs se 
pak na speciálních strojích zbavuje drob-
ných nečistot, jako jsou kancelářské sponky, 
prach apod. Vyčištěná směs je již základ-
ní surovinou pro výrobu papíru, která se 
skladuje ve velkých zásobnících za stálého 
promíchávání. Výroba papíru pak spočívá 
v nanášení této směsi na papírenské síto, 
kde se již tvoří tenká vrstvička papíru. Nej-
důležitějším procesem je pak sušení papíru, 
protože při nanášení na síto obsahuje pa-
pírovina 99% vody a vyrobený papír může 
obsahovat vody jen 7%. Proto je papírenský 
stroj dlouhý několik desítek metrů a je plný 
různých lisů a dalších zařízení, které papír 
suší. Pro zvýšení kvality papíru se do směsi 
přidávají různá plnidla nebo bělidla jako 
kaolín, nebo klih apod. 

A smysl? Tímto způsobem je možné ušetřit několik stromů, vody a hlavně velké 
množství energie. 
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ODKLÁDEJTE
vysloužilé elektrospotřebiče
na místa zpětného odběru!

Víte, že díky recyklaci elektroodpadu se do 
přírody nedostává velké množství nebezpečných 
látek, zejména freonů?
Víte, že spotřebiče nejčastěji obsahují kovy, 
plasty a jiné materiály (sklo či beton), které se díky 
recyklaci dají znovu využít?

www.elektrowin.cz

?

• ZDARMA je můžete kdykoli 

odevzdat u prodejce

- aniž byste si museli pořídit nový 

- nebo při koupi nového spotřebiče 

• Odevzdejte je na sběrný dvůr

• Využijte mobilních sběrných míst 

– informujte se na obecních 

úřadech

• Další možnosti pro odevzdání

naleznete na www.elektrowin.cz
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Právní poradna
Pro občany obce Dobrá bude v roce 2019 probíhat vždy první středu v měsíci, od 16 hodin, 
tj. 3. 4., 15. 5., 5. 6. 2018  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 2019
1. 4., 6. 5., 3. 6., 1. 7., 5. 8., 2. 9., 7. 10., 4. 11., 2. 12. 2019 – příspěvky v tyto termíny je 
možné zasílat vždy pouze do 12 hodin.

Milí spoluobčané, 
Komise pro rodinu a občanské záležitosti při RO Dobrá Vás zve na 

VELIKONOČNÍ KREATIVNÍ TVOŘENÍ,
které se uskuteční v pondělí 8. dubna 2019 v 17 hodin v sále Základní školy v Dobré.
Pokud se chcete kreativního tvoření zúčastnit, přihlaste se na email komiseprorodinu@
post.cz. Registrace bude probíhat od 15. 3. 2019 do 3. 4. 2019.
K dispozici budou některé aranžérské potřeby (vázací drátek, tavná pistole, ozdoby, proutí 
apod.). K výrobě velikonočních věnců, si prosím přineste vlastní kruhy, vyfouklá vajíčka, 
stuhy a podobné.
Akce je určena pro děti i dospělé.
Věříme, že i toto kreativní tvoření bude sloužit k výměně poznatků a technik.
Srdečně Vás zveme.

Program činnosti
Klubu seniorů na 2. čtvrtletí

Středa 10. dubna -  vycházka do okolí obce, sraz na nádraží ČD ve 13:00 hodin.
Středa 22. května - oslava Dne matek s vystoupením souboru Paprsek v hasičské zbrojnici 

v 15:00 hodin
Středa 5. června  -   smažení vaječiny v Kačabaru v 15:00 hodin. Vejce, pažitku a dobrou 

náladu s sebou.
V měsíci červnu se ještě uskuteční zájezd do družební obce Mucharz.
Termín a další informace po domluvě s polskou stranou.

Čeněk Juřica, předseda 
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Sportovní klub
zdraví příznivce turistiky a zve na letošní 

1. turistický výlet Bumbálka-Bílá  dne 30. 3. 2019. 

Trasa je dlouhá cca 12 km.
Vyvezeme se busem na Bumbálku  a kolem Masarykové chaty,  

Kelčovské sedlo sejdeme na Bílou.
Sraz na vlakovém nádraží Dobrá u Frýdku v sobotu 30. 3. 2019 v 07:00hod.  
Věřím, že počasí nám bude nakloněno a užijeme si příjemný výlet.
Prosíme zájemce, aby se přihlásili na tel. 775 933 551 a těšíme se na vaši účast.

Za sportovní klub Renata Friedlová

ZAHRÁDKÁŘSKÁ PORADNA
vždy první čtvrtek v měsíci od 17-18 hodin v Hasičské zbrojnici v Dobré.

Zvýšené záhony – a jak na ně?
To bylo tématem přednášky 20.  února 

v Hasičské zbrojnici Dobrá.
Předseda naší ZO Českého zahrádkářské-

ho svazu, pan Čestmír Jež, byl velmi dobře 
připraven a svůj výklad průběžně doplňoval 
videoprojekcí.

Viděli jsme postup při zakládání zvýše-
ných záhonů a  jaké materiály lze použít na 
jejich výstavbu. Můžeme však ušetřit i svůj 
čas, a to za cesty do sběrného dvora. Veškeré 
rostlinné odpady ze zahrady můžeme totiž 
využít při zakládání těchto záhonů. Rovněž 
ušetříme za chemická hnojiva a hlavně svá 
záda při opracovávání rovinných záhonů. 

Přednášku navštívilo 39 posluchačů, 
z toho 29 z Dobré a další byli z Vyšních Lhot, 
Frýdku-Místku, Horních Domaslavic a Lís-
kovce. Přednáška trvala necelé 2 hodiny a pan 
Jež ochotně radil a zodpovídal na všechny 
dotazy.

Proto nezapomeňte přijít na další před-
nášku, opět ve středu, tentokrát 20. března 
2019 v 16.00 hodin v Hasičské zbrojnici 
v  Dobré, která bude na téma „Předjarní 
práce na zahradách“.

Za Komisi pro rodinu a občanské záleži-
tosti, Drahomíra Gryžboňová
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Výuka budoucnosti 
v nové jazykové učebně

Na začátku letošního školního roku naši 
žáci poprvé usedli v nové jazykové učebně 
fi nancované z projektu Bezbariérové úpravy 
a jazyková učebna v ZŠ Dobrá (Reg. číslo: CZ
.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005779), který je 
spolufi nancován z EU, konkrétně z Integro-
vaného regionálního operačního programu 
(IROP), a začali využívat špičkové technolo-
gie ke studiu anglického a německého jazyka. 

Jan Amos Komenský napsal, že není dob-
ré zoufat si nad pokrokem. Na naší škole se 
dlouhodobě nejen technologického pokroku 
nebojíme, ale snažíme se v rámci možností 
držet krok s dobou a obohacovat výuku dětem 
pomocí moderních pomůcek. Dlouhodobě 

tak práci v hodinách zpestřují interaktivní 
tabule, počítače a  tablety, což v konečném 
důsledku vede nejen k lepší ICT gramotnos-
ti našich žáků, ale k celkovému zkvalitnění 
jejich přípravy na další studium a život v mo-
derní době. 

Co tedy přesně všechno nabízí nová jazy-
ková učebna? Základem je unikátně navržený 
systém Robotel, kdy vyučující má k dispozi-
ci dva monitory a interaktivní tabuli k řízení 
hodiny, každý žák pak sedí u svého počítače 
vybaveného sluchátky a dalšími podpůrnými 
systémy. Učitel může žákům v systému vytvá-
řet pomocí široké škály šablon množství úloh 
na procvičení všech dovedností potřebných 

Základní škola informuje…

Nová učebna cizích jazyků překvapuje zajímavým uspořádáním prostoru.
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pro zvládnutí cizího jazyka – poslech, čtení, 
psaní a mluvení. Použitý software dokonce 
dokáže žákům opravovat chybnou výslov-
nost. Učitel má k dispozici řadu nástrojů, jak 
práci žáků individualizovat s přihlédnutím 
k jejich potřebám, je například velmi snadné 
řídit rozhovory mezi žáky a korigovat jejich 
práci. V nové učebně tak rádi mluví cizím ja-
zykem i žáci, kteří se v běžné hodině ostýchali 
projevit. Veškerá práce žáků se automaticky 
ukládá a děti k ní mají přístup i z domácích 
zařízení. V součtu pak žáci pracují mnohem 
intenzivněji než během běžných hodin a vy-
učující mají lepší zpětnou vazbu o potřebách 
svých žáků. 

V našem výčtu jsme možnosti nové učeb-
ny nevyčerpali ani zdaleka, žáci i vyučující si 
na novou techniku stále ještě trochu zvykají 
a objevují nové způsoby práce v hodinách. 
Učitelé se pravidelně školí, aby dokonale 
zvládli používání nového hardwaru i softwa-
ru a seznamují se také s novými aplikacemi, 
které výuku dále posouvají do říše science 
fi ction. S trochou nadsázky se dá říct, že nová 
jazyková učebna a nové přístupy k výuce ci-
zího jazyka, které s sebou učebna přináší, 
ukazují cestu, kterou by se v době informační 
a technologické revoluce mělo naše vzdělává-
ní vydat. Výsledky rozhodně stojí za to. 

Jan Lörinc

Žáci pracují v systému Robotel
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Lyžařský výcvikový kurz 2019
Karlov pod Pradědem – Jeseníky

Letošní lyžařský kurz se konal tak jako 
v loňském roce v největším lyžařském areálu 
na Moravě – v Karlově pod Pradědem. V tom-
to roce jsme využili nové lyžařské středisko 
Čerťák v Horním Václavově. Středisko Čerťák 
patří do areálu Ski Aréna Karlov a skládá se 
ze tří modrých sjezdových tratí. Součástí are-
álu je 4 sedačková lanovka, půjčovna a bufet 
s občerstvením. O lyžařský kurz byl ze strany 
rodičů obrovský zájem, proto byli sedmáci 
rozděleni do dvou kurzů a jeli ve dvou termí-
nech. Celkem se kurzu zúčastnilo 68 lyžařů, 
z toho 35 úplných nováčků! 

Ubytování jsme byli v hotelu Kamzík, kte-
rý poskytoval maximální komfort a zázemí, 
které lyžař potřebuje. Za zmínku stojí hote-
lový bazén, tělocvična, bowlingová dráha, 
posilovna a hotelové pokoje se sociálním za-

řízením. Na sjezdovky lyžaře v pravidelných 
časech vozil ski-bus.

Žáci byli rozděleni do tří výkonnostních 
družstev. Pod vedením zkušených lyžařských 
instruktorů z řad učitelů se žáci učili lyžař-
ským dovednostem. Odpolední program byl 
velmi pestrý. Žáci měli možnost si zaplavat 
v  hotelovém bazénu, zahrát si míčové hry 
v tělocvičně, využít televizi na pokoji apod. 
V polovině kurzu byl pak připraven pro žáky 
odpolední běžkařský kurz a výlet do Karlovy 
Studánky. Večerní program se skládal ze spo-
lečenských her, z přednášek o bezpečnosti na 
horách, vybavení lyžaře, promítaly se fi lmy 
a dokumenty se sportovní tématikou apod. 

Žáci po celé oba kurzy bojovali o ceny pro 
nejlepšího lyžaře a  lyžařku. Nehodnotily se 
jen lyžařské dovednosti, ale i celkové chování 
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na kurzu a ochota pomoci spolužákům. Na 
prvním kurzu tuto cenu vyhrála Barbora Ska-
ličková a Jaromír Kubala ze 7. A a na druhém 
kurzu se pak z vítezství radovali Nela Bedná-
rová a Pavel Gongol ze 7. C. Všichni účastníci 
kurzu dále soutěžili o nejčistší pokoj. Nejlepší 
pak byli oceněni dorty. Na druhém kurzu jsme 
zahájili novou tradici a zvolili jsme poprvé 
nejlepší 2 lyžaře, kteří měli nejlepší techniku 
a styl jízdy. V této kategorii zvítězili Lea Krá-
líková a Ondřej Saran ze 7. C

Děkuji všem žákům za vzorné chování 
během celého kurzu a  všem kolegyním za 
spolupráci. Pevně věřím, že se všem účast-
níkům kurzy líbily, (svědčí o  tom výsledná 
známka od dětí, která byla jednička) a budou 
nadále rozvíjet své lyžařské dovednosti ať už 
na sjezdovkách nebo na běžeckých tratích 
a lyžování se stane jejich koníčkem. Sportu 
zdar a lyžování zvláště! Skol!

Jiří Šmahlík

Celostátní přehlídka dětských recitátorů
Závěr února patřil na naší škole reci-

taci. Nejprve jeli ve středu 27. 2. tři žáci 
2. stupně předvést své umění přednesu na 
2. ZŠ do Frýdku-Místku. Sourozenci Bar-
bora a Jakub Sobkovi z 6. C a 9. B a Niko-
la Stankušová ze 7. A recitovali opravdu 
krásně, ale do dalšího kola se prosadily děti 
z jiných škol.

Ve čtvrtek 28. 2. pak v sále školy proběhlo 
školní kolo recitační přehlídky. Do obvodní-
ho kola, které proběhlo následující den ve 
školním infocentru, postoupili ve svých ka-
tegoriích Lucie Hendrychová z 1. A, Zdeňka 
Polášková z 1. C, Václav Kyrych z 2. B, Kryštof 
Pavlásek z 3. B, Eva Slovíková z 3. C, Vojtěch 
Sameš, Markéta Vlčková a Adéla Slovíková 
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Úspěchy v soutěžích
Nejkratší měsíc v roce s sebou přinesl 

výborné výsledky našich žáků v  různých 
soutěžích. V  okresním kole zeměpisné 
olympiády jsme navázali na úspěchy z mi-
nulých let. V kategorii A získal úžasné třetí 
místo Lukáš Peterka z 6. C, o jedinou příč-
ku mu tak unikl postup do krajského kola, 
v  kategorii B nezklamal loňský účastník 

krajského kola Pavel Gongol ze 7. C, který 
skončil pátý. V kategorii C ochotně zaskočil 
jako náhradník Karel Paško z 9. A, který 
se bez jakékoliv přípravy dokázal umístit 
uprostřed výsledkové listiny.

Dalšího úspěchu dosáhla Simona Ka-
hánková z 9. C v okresním kole konverzační 
soutěže v  anglickém jazyce, kdy v  tradič-

(všichni z 5. B). Obvodního kola se zúčast-
nilo celkem 6 škol, velkého úspěchu dosáhla 
obě děvčata z 1. ročníku, která postoupila 
do okresního kola, jež proběhne 20. března 
ve Frýdku-Místku.

Vítězům a postupujícím blahopřejeme, 
všem dětem pak přejeme, aby dál měly radost 

z toho, jak krásně zní naše mateřština ve verši 
vázaném i volném, v tichém usebrání i v bouři 
emocí, na vážno i v legraci. Těšíme se, že také 
v dalších letech se bude krásné umění recitace 
na naší škole dále rozvíjet.

Jan Lörinc

V obvodním kole recitační přehlídky zazněly krásné přednesy dětí
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ně těžké konkurenci obsadila 
4. – 6. místo. Společně s ní ještě 
naši školu reprezentoval Jan Šu-
pala ze 7. B. Proběhla také soutěž 
v německé konverzaci, kde nás se 
ctí zastupovala Eliška Stracková 
z 9. C. Děkujeme všem žákům, 
že nad rámec svých povinností 
dokáží nést svou kůži na trh a po-
rovnat se s dětmi z  jiných škol. 
Přejeme jim do budoucna mnoho 
studijních úspěchů.

Jan Lörinc

Třetí místo v zeměpisné olympiádě je krásným dokladem, že výuka 
zeměpisu má naší škole vysokou úroveň

ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY
Tak nám skončil nejkratší měsíc roku a my všichni se těšíme na první sluneční paprsky, 

které nás budou čím dál tím víc hřát s probouzejícím se jarem.
Také naše děti se již těší na jaro. Na to, kdy znovu vytáhnou kola, odrážedla či koloběžky a s radostí 
sobě vlastní se rozběhnou po zahradě, kde se již zelená travička a začínají kvést první jarní květiny. 
Vraťme se však ještě krátce do měsíce února, kdy se konala jedna z oblíbených akcí našich dětí:

Mateřská škola informuje…

DĚTSKÝ KARNEVAL NAŠÍ ŠKOLKY

Náš karneval proběhl hned za-
čátkem měsíce února opět ve dvou 
dnech v sále místní ZŠ. 

Tentokrát se o  dobrou náladu 
dětí, rodičů i  všech přítomných 
postaral klaun Pepino Prcek, a  to 
opravdu měrou vrchovatou. Děti se 
společně radovaly, tancovaly, hrály 
hry a soutěže, které si pro ně Pepino 
Prcek připravil. 
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Nu, a  protože i  rodiče se rádi 
baví, stali se i  oni součástí toho 
maškarního reje, kdy si zatančili 
společně se svými dětmi. Nechy-
běly soutěže, do kterých se zapojili 
rodiče, ať už v roli rozhodčích, tak 
i soutěžících.

Samozřejmě bylo k  dispozici 
občerstvení, neboť po takovém řá-
dění a tancování jednomu vyhládne 
a také žízeň veliká často bývá…

Karneval se letos opravdu vyvedl. Určitě 
byly spokojeny nejen děti, kterým Pepino 
Prcek v závěru karnevalu vytvaroval z ba-

lónků nejrůznější zvířátka, ale také rodiče 
odcházeli z  karnevalu příjemně naladěni 
s úsměvem na tváři.

DIVADLO „O ŘEMESLECH“

V únoru na naše děti čekalo di-
vadlo, ve kterém se děti dozvěděly 
zajímavé informace o různých povo-
láních. A co bylo příčinou?

Dvě malé myšky bydlely v domeč-
ku, který začal hořet, a  proto bylo 
třeba zavolat co nejrychleji hasiče. 
Myšky se sice zachránily, ale musely 
si postavit nový domeček. Kdo jim 
pomáhal? No třeba zedník, truhlář, 
sklenář. Děti se seznámily také s ná-
stroji a  s  nářadím, která jednotlivá 
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povolání ke své práci potřebují. 
Děti se také zapojily, rády si i spo-
lečně zatančily.

V rámci Měsíce knihy proběh-
ne v březnu v jednotlivých třídách 
před spaním tak trochu netradiční 
čtení pohádek. Dětem totiž přijdou 
přečíst pohádku z oblíbené knihy 
jejich babičky, maminky či jiní pří-
buzní.

Děti také navštíví místní knihovnu.
Děti se určitě zaradují, když mezi ně v březnu zavítá znovu po roce kouzelník Aleš se 

svým novým programem.
Mgr. D. Dvořáčková

ZÁPIS DĚTÍ DO MŠ DOBRÁ
Zápis dětí do MŠ Dobrá pro školní rok 2019/2020 proběhne 

ve středu 15. 05. 2019 od 8:00 do 16:00 hodin. 

Zákonný zástupce (s průkazem totožnosti) se dostaví s  dítětem, jeho rodným listem 
a s lékařským potvrzením o očkování dítěte.

K celodenní docházce budou přijímány děti ve věku od 3 do  6 let. Veškeré potřebné 
(aktuální) formuláře budou ke stažení na našich stránkách v sekci dokumenty od dubna 
2018, nebo si je zákonní zástupci mohou vyzvednout v ředitelně MŠ. Zákonní zástupci 
mohou donést k zápisu již lékařem potvrzené povinné očkování na evidenčním listě.

Březen – měsíc čtenářů
v Místní knihovně v Dobré

Každoročně se naše knihovna připojuje 
k celorepublikové akci Březen – měsíc čte-
nářů. Také v  letošním roce se mohou noví 
i stávající čtenáři v rámci této akce zaregis-
trovat na ½ roku ZDARMA.

Ve vstupní hale knihovny jsme připravili 
výstavu výtvarných prací paní Jany Chro-
bokové z Dobré. Nominovali jsme z  naší 
knihovny nejaktivnějšího čtenáře - muže za 
rok 2018, do celostátního kola této soutěže. 
 (pokračování na straně 25)
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Milí doberští čtenáři,
ráda bych Vám touto cestou představila 

spolek nesoucí název Maminky s dětmi z.s., 
který začal fungovat v Dobré od února roku 
2018.

S prvotní myšlenkou přišla a  stala se 
zároveň zakladatelkou maminka Eva Nová-
ková, která zjistila, že v Dobré není žádná ří-
zená aktivita pro děti mladší 3 let. Ke vzniku 

spolku nám pomohl s právními záležitostmi 
Mgr. Vítězslav Pantlík, kterému chceme tou-
to cestou moc poděkovat. Společně s Kristý-
nou Pumrovou jsme tedy spolek ,,rozjely“. 

Na prvním setkání se sešlo osm mami-
nek. Účelem schůzek je setkávání maminek 
s dětmi, jejich socializace, rozvoj osobnosti 
a různých dovedností. 

(dokončení ze strany 20)
Pro děti se ZŠ jsme připravili na celý 

měsíc besedy – „Komiksy a grafické nove-
ly“, „Současná literatura pro děti“, „Knihy 
o sci-fi a  fantasy“, „Práce s  informačními 
technologiemi v knihovně“. 

Pro děti z  MŠ připravujeme scénické 
čtení „Doberské pověsti“.

Pro naše čtenáře máme připravenu 
řadu nových knih, audioknih i stolních her. 
Nakoupili jsme rovněž více knih s elektro-
nickými tužkami pro naše nejmenší čtená-
ře. Tradičně nakupujeme nové knihy jen 
s nejlepším hodnocením ostatních čtenářů 
podle „Databáze knih“. V  loňském roce 
jsme nakoupili, zpracovali a distribuovali 
do knihoven našeho regionu 2100 svazků 
knih a brožur  a 1260 exemplářů časopisů. 
Z toho pak v Dobré  zůstalo 1110 knih a 620 
časopisů.

Naši čtenáři i veřejnost si mohou požá-
dat o zakoupení titulu do fondu knihovny. 
V roce 2018 jsme začali nakupovat od nové-
ho distributora, který umožňuje i veřejnosti 
objednávat si knihy pro sebe přes knihovnu. 
Tato služba se jmenuje Kniha z knihovny.

Na adrese https://www.knihazknihovny.
cz/shop/cart si vyberete knihu, zaplatíte 

ji kartou a můžete si ji vyzvednout v naší 
knihovně s 20% slevou a bez placení poš-
tovného. Nebo můžete požádat o objednání 
knihy i v naší knihovně

Nabídku knih, časopisů nebo akcí na-
jdete na naší webové stránce www.knihov-
nadobra.cz, kde si můžete nastavit i zasílání 
týdenních přehledů knižních novinek e-
-mailem. O tuto službu si můžete požádat 
i  v knihovně. Stále nabízíme i  půjčování 
elektronických knih a donáškovou službu 
knih pro seniory.

V roce 2018 jsme půjčili 41.300 doku-
mentů a navštívilo nás osobně téměř 15.000 
uživatelů, z toho 3.200 využilo služeb inter-
netu a 800 využilo tablet místo PC. Z domo-
va přes internet navštívilo knihovnu 2.900 
uživatelů a  prohlédlo si 11.500 záznamů 
o knihách nebo časopisech. Čtenáři si za-
rezervovali 1.500 knih a z jiných knihoven 
jsme jim zajistili 174 knih nebo kopií článků 
z časopisů. Do jiných knihoven jsme půjčili 
840 knih.

Pokud nenajdete v naší knihovně titul, 
o který máte zájem a chtěli byste si jej u nás 
půjčovat, napište nám na: knihovnadob-
ra@dobra.cz nebo na tel: 558 641 016, 725 
144 014. Marie Mališová
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Setkáváme se 1x týdně a v přípravě pro-
gramu se střídáme. Na začátku schůzky 
se přivítáme a pak máme řízenou činnost, 
která trvá cca půl hodiny. S  dětmi napří-
klad tvoříme, učíme se básničky, využíváme 
sportovní pomůcky, hrajeme hry, tančíme, 
zpíváme a  hrajeme na hudební nástroje. 
Další hodinku si děti volně hrají s hračka-
mi a maminky si předávají své zkušenosti 

a postřehy nejen z mateřského života. V létě 
jsme se setkávaly na školním hřišti, v parku, 
chodili k řece a byli na výletě na kozí farmě 
v Horních Domaslavicích. V září se utvořila 
nová skupinka, kde jsou děti, které mají 
okolo 1. roku. První vánoční besídka se ko-
nala v sále hasičárny, kde jsme si společně 
i s tatínky zazpívali koledy, vytvořili vánoční 
lampičky a předali dárečky.
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Od února tohoto roku fungují již tři sku-
pinky, které dohromady navštěvuje 24 ma-
minek a 31 dětí. Mimo pravidelné setkávání 
si připravujeme akce pro zpestření, např. 
únorový SWAP, v  březnu se vyřádíme na 
pohádkovém karnevale, v dubnu pojedeme 
společně do dětské herny, v květnu navští-
víme ZOO v Ostravě a v červnu oslavíme 
s tatínky Den otců. 

Velké DÍKY patří vedení a pracovníkům 
obce za poskytnutí prostoru v  hasičárně, 
kde se mohou maminky s dětmi scházet a za 
schválené dotace, díky kterým jsme pořídily 
potřebné pomůcky pro různé činnosti a mů-
žeme zajišťovat chod našeho spolku. 

Za spolek Maminky s dětmi  
- Markéta Madajová 

1. turnaj se odehrál ještě v roce minu-
lém a to v neděli 9. 12. 2018

Prvním naším soupeřem byli hráči Koz-
lovic. A  hned v  úvodu se přítomní diváci 
mohli skvěle bavit. Nejen, že padlo hodně 
branek, ale naši hráči předvedli fantastický 
výkon a vyprovodili Kozlovice vysokým ví-
tězstvím 9:6. Druhé střetnutí už bylo úplně 
z jiného soudku. Pakovice Rover‘s nás vůbec 
k ničemu nepustili a první debakl 0:9 byl na 
světě. Kluci se chtěli do třetího zápasu z de-
baklu oklepat, což vypadalo, že se i stane, 
ale přes tvrdý boj s  týmem Kopřivnice to 
k vítězství nevedlo, naši hráči podlehli 3:5. 
První turnaj pro naše hráče byl velmi těžký, 
přesto věřili, že se mohou jen a jen zlepšovat.

2. turnaj se konal v sobotu 19. 1. 2019
Po první turnaji to pro Stalkers Dobrá 

moc dobře nevypadalo, dalším soupeřem 
byli hráči z Polanky. V  tomto zápasu bylo 
vidět, že naše obrana už působila důvěry-
hodným dojmem a  i proto jsme dokázali 
porazit hráče z Polanky 6:3. Druhý zápas 
byl oříšek, přišla totiž odveta s Palkovicemi 
Rover‘s, kteří nám v prvním turnaji málem 
dali desítku. Zápas byl mnohem vyrovna-
nější než první vzájemný zápas, šlo vidět, 
že po prvním turnaji naši hráči zapracovali 
na defenzívě a  nakonec rozhodli o  svém 
vítězství nad velkým sokem v poměru 4:3. 
Stalkerům z Dobré se dýchalo už o mnoho 
lépe a začali si ještě více věřit. Do třetího 

PODBESKYDSKÁ FLORBALOVÁ LIGA

XII. ROČNÍK 2018/2019
Po velmi vydařeném OSSIKO CUPU 2018 se náš nový florbalový klub 

STALKERS DOBRÁ představil v podbeskydské lize, která se skládá ze 
tří turnajů, po kterých se postupuje do nadstavbové části podle umístění. 

Liga se skládá celkem ze tří skupin, ty jsou JAVORNICKÁ, OND-
ŘEJNICKÁ a RADHOŠŤSKÁ. V každé skupině se prezentuje 6 celků. 

A právě naše mužstvo se předvedlo ve skupině RADHOŠŤSKÁ. Jejich soupeři pro zá-
kladní část byla mužstva z ASPV PALKOVICE ROVER‘S, FBC KOZLOVICE, TJ SOKOL 
POLANKA NAD ODROU, REVIVAL KOPŘIVNICE a FBC OCELOTI PALKOVICE.
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zápasu, kde nás čekal tým Oceloti Palkovice, 
jsme vstoupili fantasticky, lepší start přijít 
nemohl. Oceloti se sice snažili s nepříznivým 
stavem něco udělat, ale doberskému bran-
kostroji nezabránili a museli se smířit s vy-
sokou porážkou 11:4. Druhý turnaj dopadl 
na výbornou, neztratili jsme ani bod. Pokud 
vydrží našim hráčům taková skvělá forma, 
mohou ve třetím turnaji bojovat o celkové 
prvenství ve skupině a dostat se do fi nálové 
šestky.

3. turnaj se konal v sobotu 9. 2. 2019
Byla to bitva se vším všudy. Hráče Stal-

kers Dobrá čekal boj o všechno, aby se do-
kázali probojovat mezi 6 nejlepších týmů 
této podbeskydské ligy. V  prvním zápasu 
nás vyzvala v odvetě Polanka, a pokud chtěli 
Stalkers do fi nále, museli bodovat. Bylo to 
celkem dramatické, ale naše obrana už od 

minulého turnaje dokazovala, že se přes 
ni jen tak procházet nebude. Zato Polanka 
své menší chybičky udělala a i proto jsme je 
dokázali porazit 5:3 a připsat si důležité body 
o postup. Revival Kopřivnice nás v prvním 
zápase přehráli, toho si byli naši hráči moc 
dobře vědomi a proto chtěli vydat ze sebe 
všechno, aby tento zápas vyhráli. A povedlo 
se, soupeři nasázeli pět branek, sami nedo-
stali ani jednu a v pohodě si dokráčeli k ví-
tězství 5:0. Postup už byl v kapse, ale uhájit 
první místo bylo ještě těžké. V posledním 
zápasu s týmem Oceloti Palkovice naši hráči 
bojovali, co jim síly stačily, ale Palkovice 
byly houževnatý tým plný odhodlání zlomit 
náš mančaft, což se jim dařilo. Nakonec se 
oba celky rozešly smírně 4:4 a  to byl pro 
hráče Stalkers Dobrá skvělý výsledek, kte-
rý jim stačil k udržení 1. místa ve skupině 
a postoupili do fi nálové šestky, kde se bude 
hrát o titul.

Finálová skupina o 1. - 6. místo se bude konat v termínech:
1. turnaj        9. 3. 2019
2. turnaj      30. 3. 2019

Budeme našemu týmu fandit ze všech sil, aby se pokusil získat svůj první titul této ligy.

Statistiky:

1. turnaj  9. 12. 2018:
STALKERS DOBRÁ – FBC KOZLOVICE 9:6
STALKERS DOBRÁ – ASPV PALKOVICE ROVER‘S 0:9
STALKERS DOBRÁ – REVIVAL KOPŘIVNICE 3:5

2. turnaj  19.1.2019:
STALKERS DOBRÁ – TJ SOKOL POLANKA NAD ODROU 6:3
STALKERS DOBRÁ – ASPV PALKOVICE ROVER‘S 4:3
STALKERS DOBRÁ – FBC KOZLOVICE 4:4
STALKERS DOBRÁ – FBC OCELOTI  PALKOVICE 11:4
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3. turnaj  9.2.2019:
STALKERS DOBRÁ – TJ SOKOL POLANKA NAD ODROU 5:3
STALKERS DOBRÁ – REVIVAL KOPŘIVNICE 5:0
STALKERS DOBRÁ – FBC OCELOTI  PALKOVICE 4:4

Kanadské bodování 12. ročníku Podbeskydské ligy 2018-2019:

      Góly:      Asistence:       Body:
1. Jan Hruška (ASPV PALKOVICE ROVER‘S) 26                   18                 44
2. Patrik Pícha (FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM) 23                   12                 35 
3. Luděk Špadt (MORÁVKA)   17                   18                 35

Nejlepší hráč Stalkers Dobrá v kanadském bodování byl JAKUB ŠANĚK, který se dělil 
o 6.-7. místo z 28 body za 22 branek a 6 asistencí.

Sestava STALKERS DOBRÁ:
Dalibor Hájek, Jakub Šaněk, Petr Jursa, Jiří Hulák, David Šretr, Petr Hadaščok, Filip 

Šebestík, Jan Romanidis, Daniel Klika, Filip Křižák, Josef Studenič
Brankáři: Marek Hrabec
  Libor Houda
  Marco Nicita

Josef Svoboda (Stalkers Dobrá)
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Loňská sezóna byla pro náš klub BHC 
Dobrá velmi úspěšná, dokázali jsme se do-
stat do fi nálového kola a ještě k tomu se nám 
povedlo vyhrát celou základní část. Letos by-
chom na to chtěli navázat. Už čtvrtým rokem 
vstupujeme do 2. ligy družstev a hned na za-
čátek jsme se vydali k prvnímu kolu do Mod-
řic. Naše sestava se oproti loňsku nijak zvlášť 
nezměnila. Poprvé svoji šanci dostal ADAM 
KURÁŇ, který nahradil v prvním kole JOSE-
FA SVOBODU. Do Brna neodcestoval ani 
JOSEF STUDENIČ, tak místo něj byl dopsán 
na soupisku JAN BILKO. Naše základní se-
stava DALIBOR HÁJEK, JIRKA DOHNAL 
a PETR HADAŠČOK hned na úvod vyzvala 
obhájce titulu hráče ze Stochova. Byla to 
bitva jako v minulém roce. Naposledy jsme 
s nimi prohráli právě ve fi nále a to vysoko 6:2, 

proto jsme nechtěli dopustit další blamáž. 
Celý zápas jsme však tahali za kratší konec.  
Už to vypadalo, že odejdeme poražení, ale 
naše mužstvo šláplo do pedálů a vyválčilo as-
poň cennou remízu 4:4. Ještě v minulém roce 
hráli hráči BHC StarColor Most první ligu, 
letos už válčí o stupínek níž a právě toto muž-
stvo bylo dalším naším soupeřem. Nevěděli 
jsme, co od nich čekat, proto ten začátek byl 
opatrnější. Před posledním trojzápasem jsme 
vedli nad Mostem o dva body, bohužel závěr 
naši hráči nezvládli a museli jsme se smířit 
s remízou 3:3. Ve třetím zápasu nás vyzvali 
v odvetě opět obhájci ze Stochova a tady jsme 
už utrpěli těsnou porážku v poměru 4:3. Ze 
třech zápasů pouze dva body. Hráči věděli, 
že je to nelichotivá bilance a do posledního 
zápasu s Mostem chtěli dát všechno. Velká 

bitva probíhala i na hracích 
stolech, nechtěli jsme jen 
tak odevzdat body Severoče-
chům. Nakonec se nám po-
vedla uhrát pouze remíza 3:3 
a do tabulky jsme si připsali 
první tři bodíky. Toto kolo 
pro nás moc šťastné nebylo. 
Věříme, že se to zlepší a že ve 
druhém kole, které se bude 
konat u nás v Dobré, získáme 
co nejvíce bodů. Všem našim 
hráčům děkuji za reprezenta-
ci a tuhé boje s těmi nejlepší-
mi, které 2. liga má.
Výsledky 1. kola:

2. liga družstev
MODŘICE 1. kolo

Vstup do 2. ligy 
se klubu BHC Dobrá moc nevyvedl
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BHC DOBRÁ
– SOKOL STOCHOV 4:4

BHC DOBRÁ 
– BHC STARCOLOR MOST 3:3

BHC DOBRÁ 
– SOKOL STOCHOV 3:4

BHC DOBRÁ
– BHC STARCOLOR MOST 3:3

Kanadské bodování hráčů BHC Dobrá po 1. kole:

 Z. V. R. P. SCÓRE +/- B.
1.   Jiří Dohnal 12 7 4 1 46:20 6 18
2.   Petr Hadaščok 7 3 2 2 13:8 1 8
3.   Dalibor Hájek 8 2 3 3 21:21 -1 7
4.   Adam Kuráň 5 1 0 4 7:11 -3 2
5.   Jan Bilko 4 0 0 4 6:14 -4 0

Josef Svoboda (BHC Dobrá)
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K prvnímu turnaji v  novém roce se 
do Břeclavi sjelo celkem 86 hráčů a hráček 
z celé České republiky. Ani naše obec nebyla 
pozadu a vypravila 6 našich bojovníků. Na 
turnaj však nedorazily naše největší hvězdy, 
takže sestava byla trošku okleštěná. Nechy-
běl nejzkušenější z našich JIRKA DOHNAL, 
tomu se však turnaj vůbec nepovedl, možná 
i proto, že už od letošního roku patří do kate-
gorie mužů a asi to měl pořád ve své hlavě, že 
už to nebude mít tak jednoduché jako v juni-
orech. Jirka ze sedmi zápasů prohrál celkem 
čtyři, což pro něj byla pořádná facka a bylo na 
něm vidět velké zklamání, musel se smířit se 
47. místem. Do turnaje zasáhl i překvapivě 
JOSEF SVOBODA, který se chtěl tak trošku 
rozehrát před nadcházející 2. ligou. Pepa však 
na tom nebyl o moc líp, něco se mu povedlo, 
něco zase ne. Před posledními dvěma koly to 
s ním vypadalo dosti hrozivě, dokázal vyhrát 
poslední dvě kola a utekl hrobníkovi z lopaty 
a nakonec skončil na místě čtyřicátém. KA-
MILA ŽVAKOVÁ vstoupila do turnaje skvěle. 
Na úvod zvítězila a vypadalo to, že by se jí 
mohlo zase dařit, bohužel hned v druhém zá-
pasu přišlo vystřízlivění, protože s Ondřejem 
Procházkou z Boskovic se jen tak nevítězí. 
Kamča dokázala vyhrát ze svých sedmi zápasů 
celkem tři, ale to už ji výš než na 57. pozici 
nevyneslo. Nejlépe tak z našich odehrál turnaj 
ADAM KURÁŇ, který se před touto sezónou 
stal právoplatným členem klubu BHC Dobrá. 
Bývalý hráč Valašského Meziříčí dokazuje, 

že bude pro náš tým hodně platný a určitě by 
měl dostat šanci i ve 2. lize. Na turnaji v Břec-
lavi vyhrál čtyři zápasy ze sedmi a mohl být 
se sebou spokojený s celkovým 16. místem. 
Turnaj nakonec vyhrál s 18 body a jen jedním 
prohraným zápasem Martin Vrána z Bohunic 
před Patrikem Juchelkou (Brno) a Jaroslavem 
Franklem (Modřice).

Celkové pořadí:
1. Martin Vrána  (The Orel Bohunice)
2. Patrik Juchelka (SHL Brno)
3. Jaroslav Frankl (BHC Dragons Modřice)

Pořadí hráčů BHC Dobrá:
16.  Adam Kuráň
40.   Josef Svoboda
47.  Jirka Dohnal
57.  Kamča Žvaková

Josef Svoboda (BHC Dobrá)

Billiard – Hockey Šprtec
Český pohár 36 – BŘECLAV 9. 2. 2019

První turnaj v novém roce se našim hráčům 
moc nepovedl, jedinou výjimkou byl ADAM KURÁŇ, 

vešel se do dvacítky
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X. ples fotbalistů
V sobotu dne 16. 2. 2019 se konal již 

jubilejní desátý ročník fotbalového plesu. 
Vyprodaný a  skvěle naaranžovaný multi-
funkční sál ZŠ Dobrá, kulturní vystoupe-
ní za účastí místních fotbalistů, 187 cen 
v  tombole, výborně hrající kapela R.U.M. 
rock a samozřejmě nesmíme zapomenout na 
povedené vystoupení Davida Stypky a Pavla 
Sotoniaka z kapely David Stypka & Band-
jeez. Tak lze ve stručnosti charakterizovat 
X. ples fotbalistů, který se nesl ve výborné 
atmosféře.

Účastnici plesu měli možnost strávit 
příjemný večer (někteří i  brzké ráno) ve 
skvěle naaranžovaném multifunkčním sále 
ZŠ Dobrá, kterému vévodilo pódium se 187 
cenami v  tombole. Tímto bychom chtěli 
všem sponzorům prvotně poděkovat. O vý-
bornou taneční atmosféru se postarala kape-
la R.U.M. rock, která nenechala taneční páry 
dlouho posedávat u  svých stolů a  během 
pár písni zaplnila celý taneční parket. Před 
vrcholem tohoto plesu - vystoupení kapely 
David Stypka & Bandjeez, si naši sokolští 
chlapci připravili pro hosty plesu kulturní 
taneční překvapení. 
Toto vystoupení vy-
volalo bouřlivé ovace 
hostů a  navodilo tak 
ještě lepší atmosféru 
samotného plesu. Jest-
liže jste ještě neměli 
možnost vystoupení 
zhlédnout, podívejte se 
na internetové strán-
ky obce a přesvědčte se 
sami, že naši hoši umí 
i něco jiného, než jen 

kopat do míče  Děkujeme tanečníkům 
a už se těšíme na příští rok. Jak už bylo uve-
deno výše, vrcholem plesu bylo vystoupení 
Davida Stypky, který dal odpočinout fotba-
lovým tanečníkům a přizval opět hosty na 
taneční parket. A jak už je zvykem, úderem 
půlnoci se mohli všichni těšit na své výhry 
v tombole. Hosté se mohli těšit na dva lístky 
koncertu EDA SHEERANA, podepsaný 
reprezentační dres Tomáše Vaclíka z utkání 
Polsko – Česká republika (25. 11. 2018), 
5x podepsané CD Davida Stypky, nespočet 
poukázek do místních a okolních zařízení 
a spoustu dalších hodnotných cen. Je pro-
to namístě poděkovat všem, kteří přispěli 
k úspěšnému průběhu plesu, věnovali dary 
do tomboly či akci podpořili fi nančně.

Děkujeme sponzorům: Tomáš Vaclík, 
Hotel & Caffe Silesia, Hyundai, Dudka 
metal, LV servis, Golf Hukvaldy, Auto-
vrakoviště Milata, Sport relax club Jewa, 
autoškola Jelínek, C2NET, ON Semicon-
ductor, Damja, Hamé, VJ dent, Kachi jóga, 
Plzeňský prazdroj a.s., Bazény Bílek, PM 
autodílny, Koeximpo, Penguin coffe, re-
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staurace Obecník - Dobrá hos-
poda, Prestige tennis park, JR 
obuv, Wellness Evita, restaurace 
Mr. Sushito, restaurace Kačabar, 
restaurace Kolovna, kavárna Mo-
nikafe, Daria Fojtíková, Marlenka, 
obec Dobrá, potraviny Pernico-
vá, U pernikářky, Vínostyl, Luděk 
Michejda, autoservis Janulek Ivo, 
Santini, Batex, hernn, Motozem, 
Berndorf Baderbau, restaurace 
a minipivovar Kohutka, J&J Jarda 
Jistota zaručená čistota, pekárna 
Dobrá - Vaněk Libor, Kominictví 
Lukáš Papřok, Lesostavby, Mor-
ning Guru, Potraviny Romanidis, 
Ferrit, Slezské uzeniny, Řeznic-
tví a  uzenářství Carbol, Alukov, 
Vágnerpool, Dobré barvy, Zero, 
Sous s.r.o., VÚHŽ, Lékárna Benu, 
Stavebniny Nováková, Sandvik, 
Jezdecký spolek Silesia, Finská 
sauna, Linarts, David Stypka, Re-
staurace Imrvére. Jan Gryžboň

Datum Čas Domácí vs.
sobota 23.03. 15:00 Dobrá :
sobota 30.03. 15:30 Dobratice :
sobota 06.04. 15:30 Dobrá :
sobota 13.04. 16:00 Vratimov :
sobota 20.04. 16:00 Dobrá :
neděle 28.04. 16:30 Bystřice :
sobota 04.05. 16:30 Dobrá :
neděle 12.05. 16:30 Baník Albrechtice :
sobota 18.05. 17:00 Dobrá :
neděle 26.05. 17:00 Jistebník :
sobota 01.06. 17:00 Lučina :
sobota 08.06. 17:00 Dobrá :
sobota 15.06. 17:00 Stonava :

Rozpis zápasů - muži TJ Sokol Dobrá - 1.A třída sk.B - jaro 2018/2019
Hosté Odjezd/Sraz

Libhošť
Dobrá Auta

Jablunkov
Dobrá Auta

Slavia Orlová
Dobrá BUS odjezd 15:00

Smilovice
Dobrá BUS odjezd 15:00

Hrabová
Dobrá BUS odjezd 15:15
Dobrá Auta

Staré Město
Dobrá BUS odjezd 15:30

Rozpis zápasů - muži TJ Sokol Dobrá - 1.A třída sk.B - jaro 2018/2019
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Datum Čas Domácí vs. Hosté Odjezd/Sraz
neděle 31.03. 13:00 Jablunkov : Dobrá BUS 11:45/11:30

sobota 06.04. 10:00 Dobrá : Nýdek 9:15

sobota 13.04. 13:15 Vendryně : Dobrá BUS 12:00/11:45

sobota 20.04. 13:30 Dobrá : Raškovice 12:45

neděle 28.04. 14:00 Písek : Dobrá BUS 12:45/12:30

středa 01.05. 14:30 Dobrá : Oldřichovice 13:45

sobota 04.05. 14:00 Dobrá : Hukvaldy 13:15

neděle 12.05. 14:00 Bukovec : Dobrá BUS 12:45/12:30

sobota 18.05. 14:30 Dobrá : Hrádek/Milíkov 13:45

neděle 26.05. 11:00 Čeladná : Dobrá BUS 9:45/9:30

sobota 01.06. 14:30 Mosty/Návsí : Dobrá BUS 13:15/13:00

sobota 08.06. 14:30 Dobrá : Sedliště 13:45

sobota 15.06. 14:00 Vojkovice : Dobrá Kola 13:00

Rozpis zápasů - dorost TJ Sokol Dobrá - Okresní přebor - jaro 2018/2019

Třetí v kraji, druzí v zimní lize! Taková 
je bilance mladších dorostenců z Dobré

Doberští mladší dorostenci znovu po-
tvrdili, že jejich ročníky 2002 a 2003 jsou 
velice silné. Povedlo se jim nejenom konku-
rovat týmům hrající vyšší soutěže, ale také 
se umístit mezi nejlepšími. 

Všechno to započalo skupinou turnajů 
„O pohár VV MS KFS”. Naši dorostenci 
s přehledem ovládli skupinu a podařilo se 
jim, sice s problémy, postoupit do krajského 
finále, kde se proti sobě postavilo 6 nej-
lepších týmů. Hrálo se systémem „každý 
s  každým” a  klukům se podařilo vykopat 
7 bodů za 2 výhry, remízu a 2 porážky. To 
jim nakonec stačilo na konečné třetí místo 
v Moravskoslezském kraji, což je v konku-
renci lépe postavených týmů velký úspěch. 
Před nimi skončilo zcela suverénní Staré 
Město a Rýmařov. Právě porážka s druhým 

Rýmařovem hodně mrzí, protože byla po-
měrně zbytečná a Doberští tímto zápasem 
ztratili šanci na lepší umístění. 

Druhý typ turnajů, a to „Krajská zimní 
liga mládeže” dopadla o něco lépe. Zde bylo 
celkem 5 turnajů, ve kterých proti sobě na-
stupovaly pořád stejné týmy. Jmenovitě to 
byly dva týmy Staříče, Nýdek, Hukvaldy, 
Staré Město a Dobrá. Před posledním finálo-
vém střetnutí se kluci drželi na prvním místě 
s největším ziskem bodů. Bohužel v zimní 
lize se nebere příliš velký ohled na počet 
bodů z předcházejících turnajů, a proto ve 
finále mohl zvítězit úplně každý. Staříč spojil 
své dva týmy v  jedno mužstvo, takže před 
Doberskými byly 4 zápasy. Nutno dodat, že 
naši kluci měli v nohách zápas s Brušper-
kem, který skončil pár desítek minut před 
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zahájením turnaje. I tak 
se však zadařilo a Dobrá 
porazila postupně Ný-
dek, Staříč a Hukvaldy. 
Přišel poslední a  záro-
veň rozhodující zápas 
se Starým Městem. Po 
výborném utkání, kde 
šance střídala šanci, při-
šlo zklamání. Doberští 
prohráli 2:3 a museli se 
tak spokojit s  druhým 
místem. 

Na tomto úspěchu se 
podíleli: Jiří Glajc, Voj-
těch Zajac, Martin Sekanina, Jakub Sklář, 
Maxim Kluhánek, Ondřej Georgiovský, On-
dřej Zícha, Martin Pohludka, Tadeáš Zemá-

nek, Marek Matyskiewicz, Daniel Drexler, 
Daniel Legut a trenér Kamil Zícha.

Martin Sekanina

TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA SOKOL DOBRÁ

SLAVÍ 100 LET OD SVÉHO ZALOŽENÍ
DVážení spoluobčané, na letošní rok 

připadá významné výročí založení organi-
zace Tělovýchovné jednoty Sokol Dobrá. 
Sté výročí založení!

100 let není v historii krátký úsek, zvláš-
tě když byl provázen mnohými nelehkými 
etapami, hraničícími i s možnou likvidací 
nejen Sokola, ale i českého národa. Je to 
významný důvod připomenout Vám počátky 
Sokola v naší obci.

Vznik Jednoty se datuje krátce po vyhlá-
šení samostatného československého státu 
po skončení I. světové války v r. 1918. Po 
rozpadu habsburské monarchie se posílilo 
národní uvědomění českého obyvatelstva, 
což podpořilo, mimo jiné, snahu o zakládání 

spolkové činnosti. Tato aktivita se nevyhnu-
la ani Dobré. 

Dne 25. března 1919 se z iniciativy teh-
dejšího učitele Aloise Pastora sešla ustavu-
jící valná hromada k založení „Tělocvičné 
jednoty SOKOL ve Frýdku“ v Dobré. Prv-
ním starostou tělocvičné jednoty byl zvolen 
již zmíněný Alois Pastor. Místostarostou 
pak Jan Nondek. Za členy výboru byli dále 
zvoleni: Nůcha Alfons, Slívová Anna, Špok 
Karel, Závojský Jóža, Chýlek Jóža, Krkoška 
Jan, Gongol Vítězslav, Piskoř Ondřej, Chýl-
ková Mária a Šlachtová Mařa. 

Nadšení, znásobené právě získanou svo-
bodou, bylo veliké, a tak hned v počátcích 
měla jednota 104 členů (64 mužů, 40 žen). 
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Fotografi e zakládací listiny z roku 1919
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Fotografi e zakládací listiny z roku 1919
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Z počátku se cvičilo v hostinském sále, ale již 
od prvních dní se řešila možnost vybudování 
vlastní tělocvičny, což se o několik let později 
povedlo. Hlavní náplní byla prostná cviče-
ní, různé drobné hry, přednášky, koncerty 
a divadelní vystoupení. Za hezkého počasí 
se cvičilo na louce. 

Přesný přepis první ustavující valné hro-
mady z 25.3.1919:

„Zápis
o I. ustavující valné hromadě odboru „tě-

locvičné jednoty „Sokol“ ve Frýdku“ v Dobré, 
která se konala 25. března 1919 o 4 hodině 
odpolední v obecním hostinci v Dobré za účas-
ti 158 občanů a občanek, a za přítomnosti 
zástupců II. sokolského pluku střáže svobody.

Po zahájení valné hromady br. Daňkem, 
starostou frýdecké jednoty, předčítá br. Nýpl, 
jednatel téže jednací řád jenž stanoví poměr 

zakládajícího se odboru ku tělocvičné jednotě 
„Sokol ve Frýdku, jejíž stanovy, jakož i pře-
čtený jednací řád schválen, nacež proveden 
zápis, který vykazuje 102 členy.

Než přikročeno k volbám předsednictva, 
ujímá se br. Scheich Václav, náčelník frý-
decké jednoty slova, aby objasnit přítomným 
význam a úkol jednotlivých činovníků, u které 
příležitosti varuje přítomné před touhou po 
slávě a předáctví, připomíná, aby rozvážně 
volili toho, kdo snahou ku obětované práci 
a životem svým dává záruku, že povede odbor 
ku zdárnému rozvoji. Sokol nezná rozdílu sta-
vovského, neptá se nikoho, kdo jsi, naopak ale, 
jak jsi žil a jak jsi pracoval, ve zvoleném před-
sednictvu musí každý člen, jenž tvoří jednotku 
mezi rovnými, viděti směrnici, vedoucí nás ku 
kýženému cíli a to je blahotárný rozvoj nově se 
ustavujícího odboru. Výbor nechť si je vědom 
přísné své povinosti, je nutno, aby celou váhou 

tohoto vědomí snažil se 
ji také konati.

Volby pot dojmem 
upřímných těchto slov 
lístky provedené vy-
kazují následující či-
novníky: starosta: br. 
Pastor Alois, místosta-
rosta: br. Nondek Jan, 
vzdělavatel: br.  Slíva 
Václav, cvičitel: br. 
Nůcha Alfons, cviči-
telku: sestra Slívová 
Anna; členové výboru 
br. Špok Karel, Závoj-
ský Jóža, Chýlek Jóža, 
Krkoška Jan, Gongol 
Vítězslav, Piskoř On-
dřej, sestra Chýlková 
M á r i a ,  Š l a c h t o v á 
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Mařa; náhradníci: 
br. Závojský Ro-
mán, Moškoř Emil, 
s .   F r i e d r i c h o v á 
Anna a Březinová 
Jůlia; vyslanci do 
župy: br. Chýlek 
Jóža a br. Chýlek 
Frants.

Po provedených 
volbách navázán 
rozhovor o míst-
n í c h  p o m ě re c h , 
hlavně ale tykají-
cích se místností 
vhodné pro tělo-
cvičnu a tu bylo většinou hlasu, rozhodnuto, 
by cvičilo se v obecním hostinci.

Ješti tím program byl vyčerpán, uzavírá 
br. Daněk valnou hromadu výzvou k nováč-
kům bratrům a sestrám, aby v jich nadšení 
pro českou myšlenkou sokolskou neochabova-
li, vždy a všude byli si navzájem slovem a skut-
kem nápomocni a tím uplatnili vzájemné 
bratrství. Ku přítomným bratrům sokolského 
pluku obrací se s prosbou, by nezapoměli na 
prožítý dnešní den ve vísce kraje Bezručova 
a až vrátí se do svých domácích jednot byli nás 
vždy pamětlivi knihovnami, nářadím a pot.

Zapěním české a slovenské národní hymny 
valná hromada ukončena.

Na zdar!“

Pro zajímavost doplním ještě o infor-
maci o prvních členských příspěvcích, které 
byly schváleny na 

3. oborové schůzi a to v následující výši:
a) Přispívající člen – zápisné 2 Kč; orga-

nizační příspěvek 2 Kč; roční členský 

příspěvek 10 Kč a „invalidní příspěvek 
pro ve válce zmrzačené bratry Sokoly“ 
5Kč

b) Činný člen – zápisné 2 Kč; organizační 
příspěvek 2 Kč; roční členský příspěvek 
6 Kč a „invalidní příspěvek pro ve válce 
zmrzačené bratry Sokoly“ 5Kč

c) Žáci neplatí nic a dorost měsíční příspě-
vek ve výši 20 haléřů

Tolik krátce o vzniku spolku. Závěrem mi 
dovolte poděkovat všem, kterým se podařilo 
TJ SOKOL zachovat v nelehkých časech, 
později postupně rozvíjet fungování Sokol 
Dobrá až do dnešních dní.  Stále je v naší 
obci dost zapálených lidí, kterým pohyb 
dělá radost. Pokud by měl někdo zájem si 
prohlédnout listiny uvedené na fotografi ích, 
budou k dispozici 23.3. od 15:00 na hřišti 
v Dobré (areál Sparta) k nahlédnutí.

Na úplný závěr mi dovolte zobrazit citát, 
který otvírá kroniku spolku z roku 1919.

Pavel Baran
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DOBRÁ A NĚMECKÁ OKUPACE V BŘEZNU 1939 (1)
Jeden z nejsmutnějších dnů našeho národa nadešel v úterý 14. března

1939. V 17.30 překročily motorizované jednotky nacistického Německa
vedené plukovníkem Stoewerem protektorátní hranice u Příbora a po 18.
hodině dorazily do Místku, který začaly vojensky obsazovat. Stalo se tak
na základě prohlášení prezidenta republiky Emila Háchy, že klade osud 
českého národa a české země s plnou důvěrou do rukou vůdce německé říše. Hitler zaručil
náš autonomní vývoj a svou svébytnost. Když se okupační jednotky přiblížily k Čajánkovým
kasárnám (v Místku je na jejich místě památník této události — je to přibližně naproti kina
Vlast), začali po nich vojáci z posádky 8. pěšího pluku střílet. Kapitán Pavlík, který posádce 8.
pěšího pluku velel, nebyl informován o obsazování republiky. Posádka se zpočátku
domnívala, že jde o průjezd německých vojsk do Polska. Když ale Němci kasárna obklíčili
a vyzvali posádku, aby se vzdala, pochopili zděšení nováčci svůj omyl. Byli ozbrojeni jen
lehkými zbraněmi a proti obrněným vozidlům a protiletadlovým zbraním Němců nezmohli
nic; navíc došlo střelivo. Před budovu vyšel poručík Martínek se svobodníkem Přibylou s bílou
blůzou prodavače na koštěti jako bílým praporem na znamení kapitulace. Přestože bylo na
straně Němců kolem 15 vojáků zastřeleno a na naší straně jen pár lehce raněných, nebyl
nikdo souzen ani popraven. Němci ale tak měli volný průjezd po mostě do Frýdku, který
obsadili mezi 8. a 9. hodinou večerní. Z Frýdku pokračovalo vojsko dále na východ.

Němci obsadili Dobrou. Večer téhož dne zmocnilo se místního obyvatelstva vzrušení, když
se dozvědělo, že se k obci blíží říšskoněmecké vojsko. — První němečtí vojáci se u nás objevili
za tmy, po 8. hodině večerní. Ještě večer zaujali palebné postavení na Vrchách mířící směrem
na východ k Vojkovicím. Chovali se zpočátku slušně až přívětivě, občané rozvážně. Lidé,
kterým byly toho dne způsobeny škody na majetku, byli částečně odškodněni penězi. Za
poničené louky, ploty a zaseté obilí, pšenici a oves, jakož i za jetel, ovocné stromy a keře rybízu
a angreštu dostali od 10 do 600 korun.*) Palebnému postavení byl vytýčen rozsáhlý úsek na
nejvyšším místě, tedy od Hliníka po celé délce (za dnešním vodojemem) až za pozdější
ovocný sad; přibližně mezi č. p. 298 a 225. Nějaké zásahy s nemalými škodami byly učiněny
na pozemcích za hlavní křižovatkou, při silnici k Nošovicím, po levé straně ke kříži (dnes č. p.
166 a 842).

Toho večera (14. března) byla obsazena celá ostravsko–karvinská oblast a všechny obce
okresů frýdeckého, fryštátského (karvinského) a místeckého až po česko–polskou hranici. 

Teprve za 10 hodin podepsal prezident Emil Hácha v Berlíně potupnou dohodu se
souhlasem k obsazení republiky a ve středu v 6 hodin ráno 15. března vjely oddíly německého
vojska na ostatní území republiky. — Téhož úterý 14. března zasedal slovenský sněm, jež se
vyslovil pro samostatný „Slovenský stát“.

*) „Odškodnění“ bylo jen pouhou cílenou propagandou Německa. Náš stát byl vpádem totálně
ožebračen a náhrady škody neplatili tudíž Němci ze svého, nýbrž z našeho.

Připravil Rostislav Vojkovský, kronikář

Z příspěvku v minulém čísle „odstřihl“ tiskařský šotek druhou stranu. Otiskujeme ji proto na další straně.
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(Pokračuje se z minulého čísla DL:) předmět typu tělocvik, kreslení, »hudebka« (též »zpěv«),
»dílny«, »zahrádky«, soutěžilo se, zápasilo, hrály hry (mnohé, jako třeba piškvorky, se přelily
do volnější hodiny), někdy se vyskytla i opravdová rvačka s následky. Část hodiny se mnohdy
zkrátila o tzv. vyšetřování, při němž se hledal viník. Hodně rozhodovala »špatná pověst« žáka,
čímž se stalo, že byl za viníka označen i takový, který se lumpárny vůbec neúčastni. Když se
kluci ve třídě rvali a někdo vrazil zády do stěny, na chodbě nebo ve třídě spadl obraz a rozbil
se. „V takovém případě postihnout viníka bylo nemožné.“ Odtud vyšel nápad obrázky visící
na dřevěných stěnách nerámovat, ale sklo oblepit náplastí. Škoda byla pak jen na skle.

Po téměř 60 letech se snad už může veřejně přiznat, že »deváťáci« o volné hodině
v poledne nebo po vyučování mívali v parčíku před školou nepovolené, ale přesto za hezkého
počasí provozované sedánky. Keříky zasazené k ozdobě místa po zbouraném domu (1963)
dovedly zakrýt lecjakou neplechu. Pilo se víno a „čučo“ (kofola s rumem).

Žáci často hráli »kudlu« o zeď dřevěnky. Byla-li poctivě nalakovaná, kudla se nezapíchla,
ale bylo pár míst, kde tomu tak nebylo, kde lak oprýskal nebo prostě scházel. Pořádaly se
i velké závody s několika účastníky. Do jedné, poněkud důvtipnější soutěže, byli zapojeni
i sportumilovní učitelé (jmenujme Jiřího Hlubka a Jaroslava Šimíka), kteří se účastnili tzv.
tipování, tj. odhadu výsledků hokejového mistrovství světa a Evropy.

Fyzikálna a projekční místnost byly jedno a totéž, a to v přízemí zděné budovy. Krátkou
dobu byla prý z fyzikárny školní družina.

V době rekonstrukce školy v roce 1967 byly dvě učebny v dělnickém domě (dnes palírna
na bývalém sokolském hřišti). Děti si nosily svačiny i s hrníčky po silnici (chodník pro pěší
byl na protilehlé straně) za běžného provozu denně, jednou tam a jednou zpět. Jaký div, že
se nikomu nic nestalo. Dnes je něco takového nemyslitelné. Při rekonstrukci bylo zavedeno
ústřední topení a vyměněny staré dveře z roku 1908 za nové. Též byly vyměněny zelené dveře
do školy (s krásnou secesní kovanou mříží), nad nimiž byl až do roku 1951 nápis „MASARYKOVA

ŠKOLA“ a na straně ke kostelu do roku 1962 nápis „VLASTI, BOHU, NÁRODU“. Při renovaci v roce
1975 byla vyměněna i okna a celá škola omítnuta břízolitovou omítkou. 

Při adaptaci v roce 1967 se ředitelna vystěhovala nahoru do patra a sborovna byla rozšířena
o tuto vedlejší místnost. Tam byli vesměs kuřáci. Tak se poprvé malinko narušovala jednota
úžasného kolektivu, který byl (podle pamětnice) do roku 1968 nejlepší za celé její působení
ve školství. Ačkoli byl tělocvikář Jiří Hlubek kuřák, ve sborovně nikdy nekouřil a ani si nesedal
mezi kuřáky, chodil kouřit před školu. „Skvělý, nezapomenutelný kolektiv byl do značné míry
dílem našeho rodáka a bývalého žáka školy Františka Grézla,“ vzpomínala pamětnice při mé
návštěvě, a dodala: „A shodou okolností především nesmírnou skromností podmínek a také
ohleduplností. Dosud seděli učitelé a učitelky na židlích za lavicemi, ne za stoly. Byly to
vyřazené lavice potažené voskovanými ubrusy. Pod stolem na zemi ležely pomůcky, poněvadž
jinde pro ně nebylo místo, a učitelé se na jedné židli střídali s odpolední směnou.“ Konec
těmto časům přineslo rozdělení žactva i kolektivu učitelů v roce 1974, kdy byla »dřevěnka«
zbourána a stavěna nová, nynější škola. Tehdy se odcizili ti dojíždějící na »druhou zetdéešku«.
Mezi učitelstvem se časem přestalo říkat, „už jsou tu naši“, když přijeli na společnou poradu,
ale „už jsou tu z města“. — To už nebylo to, co bývalo…

Připravil Rostislav Vojkovský, kronikář

příspěvky do Doberských listů qxp_Sestava 1  3.3.19  10:54  Stránka 76
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Velká oslava 15 let  
Mobilního hospice Ondrášek

Přijměte pozvání na 

Velký koncert pro velká srdce 

do multifunkční auly GONG v Dolních Vítkovicích.

Buty, David Stypka & Bandjeez,  

Hana Fialová a její hosté se sejdou,  

aby 27. 4. 2019 popřáli Ondrášku k narozeninám. 

Mobilní hospic Ondrášek již 15 let pomáhá lidem z regionu dožít svůj život 

doma, mezi svými blízkými. Každá zakoupená vstupenka zajistí dvě hodiny 

péče o nevyléčitelně nemocné dospělé i děti. Podpořte nás svou účastí nebo 

potěšte své blízké smysluplným dárkem. 

Ing. Jana Pastrňáková, Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s.

ZMĚNA ORDINAČNÍ DOBY  
Dětského střediska Dobrá, MUDr. Kučerová Iva 

Pátek 12. 4. 2019    7.30 – 9.00 hodin

Nové telefonní číslo Dětského střediska v Dobré – 603 581 000
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NABÍDKA • INZERCE • NABÍDKA • INZERCE

Právní záležitosti 
projedná a vyřídí s občany a podnikateli

každou středu mezi 16.30 – 17.15 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!

Eurona by Černy:
- je to Česká fi rma a ekologicky šetrná drogerie
- biologicky rozložitelná do 15 dnů
- doporučuji výrobci čističek odpadních vod 
- GARANCE SPOKOJENOSTI a vrá-

cení peněz do 30 dnů 
- není testováno na zvířatech
- neobsahuje fosfáty, chlór, fromaldehydy, perbo-

ráty ani žádná plnidla
- Natural produkty jsou bez SLS/SLES, parabenů, 

alergenů, bez synterických barviv

- pro lidi s atopickým ekzémem 
a extrémně citlivou pokožkou

- účinná na skvrny od dětských příkrmů, zaprané 
pleny a jiné oblečení, od potu, krve, trávy, plísně, 
červeného vína a další odolné skvrny 

- koncentrované výrobky, minimální dávkování, 
vysoká účinnost, jednoduchá a rychlá práce

- 30 druhů vůní aviváží, které jsou vhodné i pro su-
šičku prádla: obsahují složku antistatik (poskytnu 
vzorečky k přivonění pro snadnější výběr vůně)

Pokud máte zájem vyzkoušet tyto úžasné výrobky neváhejte mne kontaktovat, kvůli VZOREČKŮM ZDARMA 
nebo přímo objednávce. Pro on-line nákup bez 20% marže na stránkách www.euronabycerny.com zadejte 
při objednávce heslo pro hosta 420-5950266821 a získáváte mé 100% poradenství, návody, vzorečky, 
předvedení výrobků v praxi, možnost spolupráce. 

Vše nové a aktuální můžete také sledovat na mém FB profi lu i FB stránce se stej-
ným názvem Nikola Ondrušáková - Eurona nebo https://www.facebook.com/
groups/491143528073206/, naleznete tam spoustu návodů co a jak použít i s ukáz-
kami před a po vyčištění, recenze spokojených zákazníků, novinky a důležité informace. 
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Pomáháme plnit vaše předsevzetí
až 4 000 Kč pro 4člennou rodinu 

třeba na sportovní aktivity

 je u 211 a ví proč 

chytrá

rodina

Zdraví Bonusy Cestovní 
pojištění

Lékař na 
telefonu

Program
slev a výhod

Přestupní termín pro změnu zdravotní pojišťovny platí 
od 1. ledna do 31. března

inzerce_appel_148x200_2019.indd   1 16.01.19   15:46
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Bramborákové hody 16. 3. 2019 
V restauraci ,,Obecník“ 

  

Bramborák nebo Zelňák       55,- 

Bramborák s klobásou                                      85,- 

Bramborák s tvarůžky                                                95,- 

Bramboráková cmunda                                             125,- 

Bramborákové škračky                                             135,- 

Bramborák se špenátem, uzeným, sáz.vejcem         125,- 

Hermelín v bramboráku                                                135,- 

Pikantní směs v bramboráku                                       145,- 

Kuřecí steak v bramboráku                                          145,- 

Pikantní hovězí gulášek s bramboráčky                    149,- 

Kachní stehno, červené zelí, bramboráčky               189,- 
 

Tímto vás srdečně zveme na další hody, 

Tentokrát ,,Zabijačkové“, které se uskuteční 

ve dnech 8.-13. 4. 2019 



- 48 -

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
736 614 720  majetku a investic
---------------
739 705 945 přehrávání hlášení místního rozhlasu
---------------
558 412 313 Zdravá výživa, Taťána Jursová

Otevírací doba sběrného dvora v Dobré
pondělí   8.00 – 12.00 hodin
středa 14.00 – 17.00 hodin
pátek 14.00 – 17.00 hodin
sobota   8.00 – 12.00 hodin

739 630 870 Markéta Hlawiczková, správce sběrného dvora
733 745 008 Pavel Peterek, dovoz a odvoz kontejneru na biologický odpad

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 © Tiskárna KLEINWÄCHTER holding s.r.o. Uzávěrka příštího čísla 1. 4. 2019 do 12.00 hodin.



 

 

 

 

 

 

 

 

Zápis dětí do MŠ Dobrá pro školní rok 2019/2020 

spojený se DNEM OTEVŘENÝCH DVEŘÍ proběhne 

ve středu 15. 05. 2019 od 8:00 do 16:00 hodin. 

 

Veškeré informace a dokumenty ke stažení na 

webových stránkách MŠ Dobrá – www.msdobra.cz. 

Těšíme se na Vás, děti! 
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ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ 
A ZÁKLADNÍ ŠKOLY V DOBRÉ
ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ 

3. VÝZVA KOTLÍKOVÉ DOTACE

Přednáška pro zahrádkáře

Odpoledne deskových her

Ples fotbalistů


