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Slovo starosty
Vážení občané,

dovolte, abych Vás již nyní pozval na pří-
ští jednání Zastupitelstva obce Dobrá, které 
je  plánované na  pondělí 15. června 2015, 
v obvyklém čase od 17 hodin, do společen-
ského sálu základní školy. Jednání zastu-
pitelstva jsou přístupná široké veřejnosti 
a  program bude zveřejněn také na  všech 
informačních tabulích v obci. 

Ve čtvrtek 30. dubna členové TJ Sokol 
Dobrá uspořádali pro malé i  velké „Pálení 
čarodějnic“. Začátek akce byl v  17 hodin 
a  průvod směřoval od  základní školy až 
na hřiště Sparta, kde se děti mohly účastnit 
zajímavých her. Pro všechny účastníky bylo 
připraveno bohaté občerstvení. Setkání 
s čarodějnicemi a černokněžníky se opravdu 
vydařilo a chtěl bych za to všem organizáto-
rům akce velmi poděkovat. 

I v  naší obci proběhly oslavy 70 let 
od ukončení druhé světové války. V pondělí 
4. května, v den výročí osvobození naší obce 
od  fašismu, jsme uctili památku padlých 
u pomníku ve Staré dědině. Následně v pá-
tek 8. května se uskutečnil vzpomínkový pi-
etní akt u památníku v centru obce a květiny 
jsme položili také u pomníku na Sokolském 
hřišti. Děkuji všem občanům a hlavně mlá-
deži, kteří přišli uctít památku všech pad-
lých. Jejich obětované životy položily základ 
pro naši dnešní svobodu a my jim za to ni-
kdy nepřestaneme být vděčni. Ve spolupráci 
obce a  společnosti JEWA se  uskutečnil ce-
lodenní program v  areálu SPORT RELAX 
CLUBU a na přilehlých pozemcích. 

Neděle 10. května patřila oslavě Dne 
matek. Pro všechny maminky a  babičky 

uspořádala kulturní komise ve  spoluprá-
ci se  základní a  mateřskou školou kulturní 
odpoledne ve společenském sále ZŠ Dobrá. 
Děkuji všem vystupujícím a také všem, kteří 
pomáhali zajistit hezký průběh slavnostní-
ho setkání. 

Začátkem června budou zahájeny práce 
na realizaci akce Zateplení budov Mateřské 
školy, na  kterou jsme získali dotaci z  Ope-
račního programu Životní prostředí. V rám-
ci stavby bude provedena výměna oken 
a  venkovních dveří, vyzdění spojovacího 
krčku a zateplení všech budov MŠ. Staveb-
ní práce budou probíhat za plného provozu 
školky, což bude klást vyšší nároky na  za-
jištění bezpečnosti i  organizaci výstavby. 
Celkové výdaje na projekt jsou ve výši přes 
6 milionů korun. Dokončení této stavby 
je plánováno na konec srpna.

Kulturní komise Rady obce Dobrá zve 
všechny malé návštěvníky na  „Den dětí“ 
v  sobotu 30. května od  14 hodin v  areá-
lu multifunkčního hřiště. Těšit se  můžete 
na dětské atrakce, soutěže, opékání špekáč-
ků a sladké odměny.

A na  závěr ještě jedna pozvánka. Řím-
skokatolická farnost Dobrá Vás srdečně 
zve na  již tradiční Noc kostelů 2015, kte-
rá proběhne v  pátek 29. května v  kostele 
sv. Jiří. Od 18:30 hodin do 23:00 bude kos-
tel přístupný všem návštěvníkům, kteří mají 
možnost vystoupat na  kostelní věž a  pro-
hlédnout si nové zvony - sv. Jiří, sv. Antonín 
a Panna Maria. 

Ing. Jiří Carbol, starosta obce
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POZVÁNKA
O S L A V A   D N E   D Ě T Í

sobota 30. května 2015, multifunkční areál při ZŠ Dobrá
Začátek června – posledního předprázd-

ninové měsíce – tradičně patří dětem. Ne-
bude tomu jinak ani v  letošním roce, neboť 
komise při radě obce se dohodly a uspořádají 
oslavu Dne Dětí!

V sobotu 30. května 2015 od 14 hodin oži-
je multifunkční areál při základní škole dob-
rou náladou.

Každý rok bývají oslavy Dne dětí v  naší 
obci ve  znamení něčeho… nadpřirozeného, 
pohádkového. Letošním „hrdinou“ bude 
FERDA MRAVENEC a  jeho přátelé. Proto 
se připravují jednotlivá stanoviště, abyste si – 
děti – mohly zkusit, jak to mívají „ferdové“, 
mravenečci, někdy obtížné. 

Ano, opět se projdete po areálu a na de-
seti stanovištích si  vše vyzkoušíte. Pokud 
to zvládnete, čeká na vás zasloužená odmě-
na. Možná vám pomohou masky nebo obleč-
ky, snad i  tykadla nebo krovky, budete pak 
snáze zvládat úkoly.

V areálu bude k dispozici ještě další mož-
nost se pobavit. Společnost Firemky.cz si pro 
vás připravila mnoho zajímavých her a taky 
trampolínu!   

Pro menší děti budou k  dispozici zase 
jiné atrakce. K oblíbeným jezdícím zvířátkům 
a skákacímu hradu přibude tentokrát i kolo-
toč malý, dětský. 

Spolupráci při přípravě programu nabíd-
li členové Jezdeckého oddílu v Dobré. Kousek 
vedle areálu povozí všechny zájemce na svých 
miláčcích. Chcete-li vidět zemi z  koňského 
hřbetu, přibalte si s sebou na oslavu i kapku 
odvahy.

Při soutěžích, hrách a  zábavě vám vy-
hládne – co  takhle si opéct na ohni párek? 
Jestli se  vám tato představa líbí, vezměte 
z pokladničky symbolickou pětikorunu a pá-
rek je  váš! O  další občerstvení se  postarají 
naši milí hasiči. V jejich stánku si  můžete 
zakoupit jiné poživatiny nebo uhasit žízeň.

Zopakuji ještě jednou – nezapomeňte 
a  přijďte včas, neboť soutěže na  „Ferdově 
mravenčí stezce“ začínají přesně ve 14 hodin 
a stezka se zavírá v 16.30 hodin!

Proč tak brzy?
Protože na  17. hodinu je  připravena 

tradiční Jízda historických kol. Představí 
se  nám dámy a  páni velocipedisté v  dobo-
vém oblečení a pomohou nám přenést se ve 
fantazii o  mnoho desítek let zpátky. Po-
vykládají nám historky z jízd, představí svůj 
„stroj“ a projedou se po oválu.

Důležité upozornění! 
Vzhledem k tomu, že při jízdě tak počet-

né skupiny velocipedistů je  na co  koukat, 
rozhodli jsme se pro novinku – spanilou jíz-
du obcí! Na  barevných stranách naleznete 
mapu přejezdu se začátkem v areálu Sport 
Relax Clubu, odtud v  15.45 hodin pojedou 
podle vymezené trasy. Můžete sami odhad-
nout, kdy se budou pohybovat někde poblíž 
vašeho domu, a pozdravit je! Do areálu do-
jedou kolem 16.30 hodin a budou se připra-
vovat na svůj program.

Spanilá jízda obcí se  uskuteční jen 
za dobrého počasí.   
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Na závěr mi dovolte zopakovat program oslav Dne dětí:

14  -  16.30 „Ferdova mravenčí stezka“ (10 stanovišť s úkoly)
17  Velocipedisté
14  -  18 Atrakce (jezdící zvířátka, skákací hrad, kolotoč)
  Zábavné hry (Firemky.cz) a trampolína

Poznámka:
8    -  18 Forenzní značení kol (text na jiném místě DL)

Poslední sobota v měsíci květnu je  tady co nevidět, děti. Všichni pořadatelé – členové 
kulturní sportovní komise a komise pro rodinu a občanské záležitosti – se na vás moc těší 
a věří, že spolu s vámi prožijí příjemné slavnostní odpoledne.

Milan Stypka

Evidence jízdních kol Městskou policií 
Frýdek-Místek pro občany obce Dobrá
Městská policie Frýdek-Místek, v rámci 

projektu Ministerstva vnitra ČR s názvem 
„Forenzní značení jízdních kol za  pomocí 
syntetické DNA“, provádí evidenci jízdních 
kol. Pod tímto názvem rozumíme, že  jízd-
ní kolo je na několika příslušných místech 
označeno mikroskopickými tečkami s  je-
dinečným kódem. Tyto mikrotečky jsou 
pouhým okem téměř neviditelné. Jejich 
vyhledání na  jízdním kole se  provádí pod 
UV  světlem, kde mikrotečky světélkují. 
Vlastní kód na mikrotečce se pak jednodu-
še přečte pomocí zvětšovacího zařízení.

Podstatou tohoto forenzního značení 
je to, že takto označené jízdní kolo je zare-
gistrováno nejen do  databáze Magistrátu 
města Frýdku-Místku, ale i do celosvětové 
databáze výrobce forenzního značení, což 
odrazuje pachatele od  krádeže jízdního 

kola, případně zjednodušuje pátrání po od-
cizeném jízdním kole.  

Obec Dobrá zakoupila pro své občany 
toto značení a  dohodla s  Městskou policií 
Frýdek-Místek termín pro realizaci značení 
přímo v obci Dobrá.

Zájemci z  řad občanů obce Dobrá 
se mohou dostavit v rámci akce „Dětský 
den“ dne 30.  5.  2015 od  8:00 do  18:00 
hodin na víceúčelové hřiště v obci Dobrá,
k  provedení forenzního značení jízd-
ních kol za pomocí syntetické DNA. Pro 
vlastní evidenci jízdního kola vezměte s se-
bou občanský průkaz, popřípadě doklad 
o nabytí kola. Kolo musí být čisté a suché. 
Značení bude provedeno zdarma. Druhý 
termín bude vypsán ještě v průběhu měsíce 
června a bude zveřejněn v příštích Dober-
ských listech.
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Zajištění sběru biologicky
rozložitelných odpadů (BRO)

Znovu i  tento rok nabízíme občanům možnost sběru biologicky rozložitelných odpa-
dů (BRO). Sběr bude zajištěn přistavením velkoobjemového kontejneru na  stanoviště 
„Za obecním úřadem“ (u garáže): 

Přistavení kontejneru v pátek 29. 5. 2015   – ráno
Odvoz kontejneru v pondělí 1. 6. 2015  – ráno
Přistavení kontejneru ve čtvrtek 12. 6. 2015 – ráno
Odvoz kontejneru v pondělí 15. 6. 2015 – ráno

Kontejner bude označen cedulí „Určeno pro sběr biologický rozložitelných odpadů“  
včetně informací, co lze do kontejneru odložit:

 UKLÁDEJTE NEVHAZUJTE

 - trávu, seno - větve z ořezu stromů a keřů
 - listí, jehličí, piliny - odpady živočišného původu,
 - zbytky ovoce a zeleniny - odpady v obalech
  - tekuté, nebo kašovité odpady                 

Prosíme občany, aby do kontejneru odkládali pouze kompostovatelné odpady dle uve-
dených pokynů. V  případě, že  bude biologicky rozložitelný odpad znečištěn nežádoucími 
odpady, např. objemnými, nebezpečnými apod., nebude Frýdecká skládka, a. s. schopna 
tento odpad využít, ale bude jej nutno uložit na skládce.

Jsme rádi, že  jste si  již v minulém roce zvykli na možnost využití kontejneru na BRO, 
který je umísťován za obecní úřad. Dle sdělení pracovníků Frýdecké skládky, a. s. se akce 
zdařily, a proto v nich budeme pokračovat i nadále. 

Termíny přistavení kontejnerů na BRO budou průběžně zveřejňovány v dalších vydáních 
Doberských listů.

    

DALŠÍ TERMÍNY sběru BRO v roce 2015:

Přistavení kontejneru:
 26. 6., 10. 7., 24. 7., 7. 8., 21. 8., 4. 9., 18. 9., 9. 10., 23. 10., 13. 11. 2015

Odvoz kontejneru:
 29. 6., 13. 7., 27. 7., 10. 8., 24. 8., 7. 9., 21. 9., 12. 10., 26. 10., 16. 11. 2015
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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  od  května  do  konce  srpna  2015.

Platbu možno provést hotově do pokladny OÚ Dobrá, dveře č.17
nebo
převodem na účet číslo: 168 197 5309/0800,  VS: 1337 + čp.

POPLATEK JE SPLATNÝ DO 31. 8. 2015

Termíny uzávěrek pro zaslání příspěvků
do Doberských listů na rok 2015

 8. 6., 13. 7., 10. 8., 7. 9., 12. 10., 9. 11., 7. 12. 2015
vždy do 12.00 h.

Právní poradna
pro občany obce Dobrá v roce 2015 bude probíhat vždy první středu v měsíci, tj. 3. 6. 2015, 
1. 7. 2015 od 16 hodin, v budově Obecního úřadu Dobrá, 2. poschodí, zasedací místnost 
č. 21 – bývalé foto. Poradna je pro občany obce Dobrá zdarma.

Pozvánka sportovní komise 
Letošní sezóna nabitá spoustou spor-

tovních a kulturních akcí již začala, a proto 
bych chtěl pozvat všechny příznivce spor-
tu a  dobré zábavy na  některé z  tradičních 
turnajů. Pro velký zájem a  pro ty, na  které 
se  v  loňském roce nedostalo, zveřejňujeme 
data akcí ve větším předstihu. Jedná se o vel-
mi atraktivní podívanou pro diváky a  dob-
rý zážitek pro soutěžící při turnaji v  plážo-
vém nohejbalu (footwolley), který se  bude 

konat 20.  6.  2015 u  Zanzibaru, dále turnaj 
v nohejbalu na um. trávě u VÚHŽ v Dobré 
18.  7.  2015 a  turnaj v  plážovém fotbálku 
(3+2) u Zanzibaru 15. 8. 2015. Letos je při-
pravena opět spousta krásných cen pro sou-
těžící a navíc jsem si připravil i malé překva-
pení pro diváky. Další informace a přihlášky 
na tel. č.: 723 806 364. Máme omezený počet 
družstev, proto neváhejte a přihlaste se včas. 

Za sportovní komisi  René Křižák
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Základní škola Dobrá informuje…

Jarní koncert
Pořádání jarních koncertů dipl. umělky-

ní Miriam Dýrrovou se stalo v obci Dobrá již 
tradicí. Ten letošní se konal 13. dubna a jako 
vždy se lišil od těch předcházejících slibova-
ným “překvapením“, které v tomto případě 
představovali dva mladí moderátoři – stu-
denti Janáčkovy konzervatoře v Ostravě. 

Moderování koncertu, stejně jako i vět-
šina skladeb, se neslo tentokrát v pohádko-
vém duchu. Vystoupilo asi 60 dětí mateř-
ských a základních škol z Dobré a okolních 
obcí. Výjimečná byla také rekordní poslu-
chačská účast a  děti vystupovaly před za-
plněným sálem. Během koncertu zazněly 
různé skladby a nástroje. Sólisty střídal fl ét-
nový soubor, vzácným hostem M. Dýrrové 
byl tentokrát MgA. Stanislav Slavíček, 
který doprovodil její hru na  pozoun svým 

klavírním uměním. Kromě těchto nástrojů 
zazněly na  koncertě fl étny, kytary či  zvon-
kohry. K  příjemné atmosféře přispělo jistě 
i  občerstvení pro všechny účinkující, které 
zajistily maminky vystupujících dětí a také 
pořadatelka této akce paní Dýrrová.

Velký dík patří i  panu místostarostovi 
Milanu Stypkovi, který se  opět stal pat-
ronem koncertu, pánům učitelům Jiřímu 
Nohlovi a Lukáši Kubienovi, kteří zajistili 
technickou stránku koncertu, a  všem ro-
dičům, kteří nejen své ratolesti doprovo-
dili, ale také přispěli k hladkému průběhu 
této kulturní události. Všichni milovníci 
hudby se  mohou těšit na  další podobnou 
akci, která se uskuteční taktéž již tradičně 
na podzim. 

Mgr. Jana Kavková

Skvělé výkony malých hudebníků byly oceněny zaslouženým potleskem plného sálu.
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Druhou květnovou neděli slavíme Den 
matek jako poděkování všem matkám za je-
jich trpělivost a péči, s níž nás všechny při-
vedly na  svět a  vychovaly nás v  dobré lidi. 
Žáci naší školy si  na  tento den připravili 
pro svoje maminky, babičky a  tety krásné 
vystoupení, které se  konalo ve  14 hodin 
ve školním sále. 

Po slavnostním zahájení předvedly děti 
přítomným oslavenkyním pásmo scének 
a písniček, hrálo se na hudební nástroje a di-
vačky se mohly pokochat krásně nacvičenou 
pohádkou O Marušce a dvanácti měsíčkách. 
Nebylo se co divit, že mnohá přítomná žena 
při pohledu na výkon svých ratolestí uronila 
nenápadnou slzu. Vždyť co  může být vět-
ší štěstí, než mít veselé a šikovné děti a být 
jim milující maminkou. Rádi bychom tedy 
za všechny děti i dospělé zaměstnance školy 
popřáli všem maminkám, ať jim jejich děti 
všech věkových kategorií dělají jen a jen ra-
dost a  připojujeme báseň národního barda 
Jaroslava Seiferta.

Den matek ve škole

Děti pro své maminky daly do zpívání celé své milující srdce.

Možná právě pohádka O dvanácti měsíčkách byla jed-
nou z pohádek, kterou nám všem maminka či babička 
četla před spaním.

Kytička fi alek – Jaroslav Seifert
Podruhé nesmíš utrácet,
prozraď mi, kolikpak stála?
A těch pár maminčiných vět
znal jsem už téměř nazpaměť.
Šetřila vždycky z mála.

K holiči radši měl bys jít.
To znám již, teď možná dodá:
Zítra budeš chtít na sešit,
a kde mám na to všechno vzít,
krejcaru je dnes škoda!

Jen násilím jí vtiskl jsem
ten modrý chomáček jara.
Když splácela mi polibkem,
zaševelilo jejím rtem:
Synáčku, už jsem stará.

Rok co rok se tak zlobila,
později míň už sice.
Když vázičku si rozbila,
dávala kvítka spanilá
do sklenky od hořčice.
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Den Země 
Oslava svátku naší planety 

Země proběhla na naší škole dne 
24. dubna 2015. Tento den je při-
pomínkou dopadů ničení životní-
ho prostředí. Na naší škole bere-
me hrozbu nezodpovědného lid-
ského chování vůči přírodě vážně 
a snažíme se z našich žáků vycho-
vávat uvědomělé „pozemšťany“, 
kteří zbytečně nezatěžují svým 
jednáním životní prostředí a  také 
si uvědomují ekologické problémy 
světa v širších souvislostech.

Letošní Den Země se obzvláš-
tě vydařil. Ve  volitelném předmětu Ekolo-
gická výchova žáci devátých tříd připra-
vovali program pro své mladší spolužáky 
z 2. – 3. tříd. Program zaměřili na témata 
– včely a ptáci. Členové školního ekotýmu 
připravili program pro žáky prvního stup-
ně. V  pátek s  trochou nervozity předstou-
pili před žáky těchto tříd s různými úkoly. 
V  prvních třídách např. vyráběli 
z recyklovaného papíru a přírod-
nin hezké obrázky, v  druhých 
třídách si povídali se včelaři z řad 
žáků o včelách, zazpívali si včel-
ku Máju a ve třetích určovali zna-
ky ptáků, jejich hlasy a  vytvořili 
si album ptáků. 

V ostatních třídách na  prv-
ním a  druhém stupni probíhala 
„oslava Země“ pod taktovkou 
vyučujících v jednotlivých vyučo-
vacích předmětech. Rok 2015 
je vyhlášen Mezinárodním rokem 
světla a  světelných technologií. 
I tato tématika se objevila na pro-

gramu v  hodinách přírodopisu a  výtvarné 
výchovy. Doufáme, že  ekologické myšlení 
našich žáků nezůstane omezeno jen na je-
diný den, ale stane se  nedílnou součástí 
jejich životního stylu i v dospělosti. Na zá-
věr jako ukázku mnoha činností, které děti 
během Dny Země zvládly, přinášíme báseň 
Vojtěcha Parůžka z 6. C.

Školní ekotým připravil pro druháky zajímavý program o včelách 
a včelaření.

Do 6. C zavítal i zahraniční host – šaman Ježkovy oči severoamerické-
ho národa Odžibvejů, který s žáky pohovořil o jejich vztahu k přírodě.
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Historický úspěch v recitaci
Recitace patří mnohdy zvláště u  vět-

ších dětí k  méně oblíbeným školním akti-
vitám, nicméně ti, kteří propadnou tomuto 
krásnému umění, dokáží svým procítěným 

výkonem vyvolat u  posluchačů výjimečný 
emotivní zážitek provázený mrazením v zá-
dech, husí kůži či  dokonce slzami. K  tako-
vým umělkyním patří i žákyně 7. B Natálie 
Žáková.

Po postupu ze  školního a  okrskového 
kola se  většinou recitátoři nedostanou dál 
než do  kola okresního, kde už soutěží děti 
z  uměleckých škol, které své intepretace 
básnických textů pilují celý rok pod vede-
ním špičkových odborníků na dětskou reci-
taci. Natálka se však letos tvrdé konkurence 
nezalekla a  po slavném vítězství v  budově 
ZUŠ v Místku dosáhla pro naši školu histo-
rického úspěchu a postoupila do krajského 
kola Přehlídky dětských recitátorů, které 
proběhlo 14. dubna v budově SVČ Korunka 
v  Ostravě. Natálka tentokrát sice nezvítě-
zila, ale svým výkonem dokázala, že  patří 
mezi nejlepší recitátory Moravskoslezského 
kraje. Natálce srdečně blahopřejeme, děku-
jeme jí za skvělou reprezentaci školy a přeje-
me jí i další úspěchy na poli umění.

Mgr. Jan Lörinc

Natálie Žáková se svým vítězstvím v okresním kole 
Celostátní přehlídky dětských recitátorů zapsala zlatým 
písmem do historie naší školy.

Báseň o Zemi – Vojtěch Parůžek
My slavíme Den Země,
jinde umírají velryby.
My se tady smějeme,
a jinde se olej vylévá do moře.
My se tady přejídáme,
jinde děti jíst nemůžou.
My celé dny žijeme ve virtuálním světě,
a reálný svět vedle nás umírá.
 

Mgr. Květoslava Lysková, 
koordinátorka EVVO Žáci 2. stupně v hodinách věnovaných Dni Země vytvoři-

li mnohé zajímavé artefakty.
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Po velkolepém loňském úspěchu i  letos 
pan učitel Jiří Šmahlík uspořádal pro žáky 
2. stupně akci pod všeříkajícím názvem 
Sportovní den. Ačkoliv ještě ve středu pada-
ly z  nebe potoky vody, ve  čtvrtek 7. května 
se  nad školním hřištěm rozesmálo slunce 
a  dobře naladěné třídní kolektivy vyrazily 
na  školní hřiště, kde paní ředitelka školní 
svátek sportu slavnostně zahájila a popřála 
dětem příjemně prožitý den. 

Soutěžilo se 
v mnoha disciplí-
nách, jmenovitě 
v běhu na 60 me-
trů, ve  střelbě 
na  basketbalo-
vý koš a  skoku 
dalekém, žáci 
si  zahráli přeha-
zovanou, fotbal 
a  stolní tenis, 
také si vyzkouše-
li svou obratnost 
při zdolávání opičí dráhy. Nejlepší spor-
tovci byli za  své výkony oceněni dobrota-
mi ze  školního bufetu paní Romanidisové. 
Zvláštní dík patří třídě 9. A, která na  sebe 
vzala zodpovědnou roli koordinátorů a roz-
hodčích. Nálada byla vynikající a  všichni 
se těšíme, že i v příštím školním roce si spo-
lečně připomeneme, jak je aktivní pohyb dů-
ležitý pro děti i dospělé.

Mgr. Jan Lörinc

Sportovní den 2. stupně

Filip Bártek z 9. B vypiloval 
styl slavných keňských pře-
kážkářů k dokonalosti.

Trefi t koš není vůbec lehké, ale Karolína Niklová z 6. C 
tento svůj pokus zvládla na jedničku.

Zprávičky z naší školičky „Barevný svět“

CESTA ZA POKLADEM 

Co se  dělo na  jaře v  naší MŠ „Barevný 
svět?“ O  tom se  zmíníme v  následujících 
příspěvcích. V měsíci dubnu se děti naší MŠ 
vydaly na „Cestu za pokladem“ a začátkem 
května proběhl ve  venkovních prostorách 
naší MŠ „Hasičský den.“

V rámci oslav Dne Země se děti naší MŠ 
vydaly po roční pauze opět na „Cestu za po-
kladem.“ Děti jednotlivých tříd postupně po 
kratších pauzách putovaly po oranžových 
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Začátkem měsíce května nás navštívili 
dobrovolní hasiči z Nošovic.

Děti se rozdělily do skupin a postupně pro-
cházely jednotlivými stanovišti hasičů. U hřiš-
tě měly děti možnost sledovat hasičskou plo-
šinu, která stoupala do výšky větší než okolní 
domy. Páni hasiči si  s  dětmi povídali o  tom, 
kde všude hasičskou plošinu využívají, po 
návratu plošiny na zem si děti mohly plošinu 
prohlédnout zblízka a projít se po ní.

Na zahradě naší MŠ pak děti pozorovaly 
hasičské auto, hasiči děti seznámili s vyba-
vením hasičského auta včetně velkého vy-
prošťovacího zařízení, které zaujalo přede-
vším chlapce svou hmotností.

Na dalším stanovišti si  děti měly mož-
nost vyzkoušet držet, zapnout a také stříkat 
hasičskou hadicí na cíl. Dopoledne s hasiči 
uběhlo jako voda a děti zažily plno nových 
zážitků, o  které se  jistě podělily i  se svými 
rodiči. 

Tím tentokrát naše příspěvky končí, ne-
boť další akce na nás čekají až po uzávěrce 
tohoto čísla. V červnu se tedy budeme ještě 
vracet k oslavám Dne matek na naší MŠ.

Mgr. D. Dvořáčková

fáborcích, kdy na  některých stanovištích 
na  děti čekaly nejrůznější úkoly. Děti měly 
křídou nakreslit na  chodník sluníčko, pro-
běhnout nakreslenou čárou, skákat panáka. 
Děti také poznávaly zvířata, známé jarní 
květiny, poznávaly barvy balónků, poslou-
chaly zpěv ptáčků v lese, ale nejvíce děti zau-
jal strom „Bonbónovník,“ ze kterého si děti 
mohly utrhnout bonbón a  posilnit se  tak 
na další cestu za pokladem. 

Naše cesta vedla podél řeky, lesem a kon-
čila u  Zanzibaru, kde děti hledaly a  také 
našly poklad. O poklad se děti samozřejmě 
rozdělily. V Zanzibaru na děti čekalo občer-

stvení v podobě džusíku a pak už bylo třeba 
vydat se zase zpátky do naší školky na oběd.

HASIČSKÝ DEN
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Ve čtvrtek 30. dubna se nám opět poda-
řilo úspěšně upálit čarodějnici. Počasí nám 
přálo, sešlo se zhruba 200 dětí, které po spl-
nění 9 čarodějnických úkolů dostaly diplom 
a  odměnu. Mimoto si  mohly zasoutěžit 
a prohlédnout auto u hasičů, kteří dohlíže-
li na  bezpečnost. Děti si  také opekly buřty 
na ohni, a že letos byly pěkně urostlé . Celé 
odpoledne i  večer zněla dětská diskotéka, 
takže pohyb a dobrá nálada nikomu nechy-
běla. Večer jsme po těžkém rozhodování 
ocenili jednu z  nejlepších čarodějnic slad-
kou odměnou. Obrovskou nádhernou tečku 
za celým odpolednem udělal ohňostroj. 

Děkuji všem, kteří se  přišli pobavit, 
děkuji maminkám, které pomohly dětem 
s maskou, je  jich každý rok víc a  je to něco 
krásného taková malá čarodějka . 

Velké poděkování pro sponzora:
Těšínské jatky (za vynikající buřty), Music
Bar ReFresh (za ozvučení a  diskotéku) 
a Baba Jaga (za vynikající perníčky) a  také 
těm, kteří nechtěli být jmenováni. 

A ještě obrovské díky za  pomoc obci 
Dobrá, hasičům, všem krásným čarodějni-
cím, které se postaraly o zábavu dětí, všem, 
kteří se starali, aby nikomu nevyschlo v hr-
dle, prostě všem, kteří se  podíleli na  této 
akci, a bez nichž bychom to nezvládli. Díky. 

Bára Velčovská

Třicet doberských skautů se  dne 
25. dubna 2015 v 7:15 sešlo před skautskou 
klubovnou v Dobré, aby se jako každoroč-
ně vydali na Ivančenu k uctění památky po-
pravených skautů v roce 1945. Jelikož má 
naše středisko opravdu velký počet členů, 
rozhodli jsme se, že pojedeme vlastním au-
tobusem. Kolem 8:30 jsme dorazili k Hote-
lu Petra Bezruče v Malenovicích a společně 
jsme vyrazili. Každý si s sebou vzal alespoň 

malý kamínek, který položí na mohylu. Po 
cestě jsme potkávali mnoho jiných skaut-
ských oddílů z  celé České republiky. Když 
jsme dorazili k  mohyle Ivančena, položi-
li jsme zde své kameny. Podařilo se  nám 
vyhrát i menší soutěž, při níž jsme museli 
slovo Ivančena poskládat z placek, na kte-
rých bylo vždy jedno písmenko ze  slova. 
V  10:30 se  většina skautů společně shro-
máždila na  mši svatou, kterou sloužil bis-

Pálení Čarodějnic 

Výšlap na Ivančenu
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Kulečníkový turnaj Na špici 2015
Dne 11. 4. 2015 proběhl již 21. ročník 

kulečníkového turnaje v  restauraci Na špici. 
I  letošní rok proběhlo zahájení již v 9 hodin 
dopoledne. Turnaj byl jednodenní a  zúčast-
nily se jej také ženy. Letošní turnaj byl velice 
časově náročný, protože hráči museli vydržet 
v místní restauraci až do podvečerních hodin, 
kdy proběhlo fi nále mužů i žen. Podle vyjád-
ření zúčastněných byl tento turnaj hodnocen 
velmi kladně, a  proto se  budeme snažit jej 
zopakovat i v příštím roce, jelikož i  letos byl 
turnaj plně obsazen. 

Tímto bych chtěl poděkovat sponzorům 
za sponzorské dary: JR obuv: Růžičková Jana, 
TWP: Růžička Marek, Palírna Dobrá: Březi-
na Ladislav, Automoto: Nondek-Mlčák, Au-
toservis: Janulek Ivo, Pekařství: Vaněk Libor,
Řeznictví a  uzenářství: Carbol, CK FOL-

TOUR, Potraviny manželů Romanidisových, 
Barvy-laky: Ramík, Domácí potřeby: Byrtus, 
Paliva Dobrá. Největší dík však patří panu 
Floriánu Carbolovi z restaurace Na špici, kte-
rý nám poskytl prostory včetně občerstvení. 
Další dík patří paní kuchařce Miluši Šrubařo-
vé, která nám uvařila na oběd vynikající guláš.

Kategorie žen:
1. Piskořová Jana
2. Baranová Šárka
3. Stašková Jana

Kategorie mužů:
1. Piskoř Tomáš
2. Sichra Jaroslav
3. Vašut Lubomír

Eduard Mališ 

kup František Václav Lobkowicz, a  velký 
dík patří také doberské schole, která mši 
svatou doplnila svým nádherným zpěvem 
a hrou na hudební nástroje. Přesně v pole-
dne se všichni setkali opět u mohyly a začal 
hlavní ceremoniál. Po ceremoniálu jsme 

se  vydali na  cestu zpět. Okolo 15:00 jsme 
dorazili zpět do Dobré, plní zážitků z cesty. 
Všichni jsme byli rádi za krásné počasí, kte-
ré se tento rok opravdu vydařilo.

Lenka Turoňová, 
skautské středisko Doberčata





Doberská pouť



Kulečníkový turnaj



Pálení čarodějnic
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OSVOBOZENÍ DOBRÉ V PĚTAČTYŘICÁTÉM – 2

V minulém čísle Doberských listů byly otištěny vzpomínky pamětníků na
osvobozování Dobré počátkem května 1945. Dnes přináším dokončení.

Připomínám, že je text nesouvislý a každý odstavec samostatným sdělením.

• Ve sklepě bylo 32 lidí ze sousedství, kteří neměli sklepy a též nájemce,
jenž byl policejním strážmistrem. Měl ve sklepě dokonce pušku a přes ní pře-
hozený kabát. Němci se ptali, jestli má někdo zbraň — a nikdo nic neřekl. Němci na to nepřišli
— a onen nájemce utekl kdesi na pár dnů. Kdyby se zbraň našla, byli by postříleli všechny ve
sklepě, jemu, „hrdinovi“, by se nestalo nic. Sousedé potom pušku rozmontovali a rozřezali a kou-
sky hodili do záchodu na dvoře, aby to Němci a nikdo nenašel.

• Rusové v Dobré zastřelili 4—5 Němců, kteří jsou pochováni v rohu lesa Borku na několika
místech — od potoka k (bývalé) hlavní cestě. Jiní Rusové přijížděli auty od Pazderny a Žermanic.
Měli hodně pěších, kteří šli po svých. V Dobré si udělali několik hodin oddech.

• Pamětník přesně věděl, kde byli pohřbeni čtyři Němci. Kopal s někým na tom místě a sku-
tečně pod asi 30 cm hlíny byly bavlněné hadry z vojenské uniformy.

• Němci si poručili snídani — a v tom se střílelo a rovnou do kuchyně. Z výstřelu bylo
prachu až se mladá hospodyně dusila.

• Kterýsi den jelo kolem zvláštní auto podobné džípu. — „To je divné, to přece nejsou Němci“.
Na blatnících vepředu seděli dva muži s flintami, byli to ruští vojáci, několik okamžiků před
smrtí… Ten ruský »autobus« (byl prý to skoro vrak a posádka v něm se veselila pod vlivem alko-
holu) zjistil podle německých vojáků, že je v okupovaném území. U cesty stáli dva vojáci s pan-
cerfausty (pancéřová pěst) — jeden u policajtů (č. p. 421) a druhý naproti u statku (č. p. 15). Auto-
bus jel dále, ale jeden z maďarských vojáků, protože se na něj díval esesák, utíkal říct kulomet-
nému hnízdu (opodál), že se vrací Starou dědinou. Byli to Maďaři. Ti autobus skolili. Na cestě prý
bylo velké množství papírů. Nějaký náš občan chtěl od německého (rakouského) vojáka pancer-
faust koupit, ale ten mu řekl, že nemůže, že ho vidí esesák ve dveřích u Pastorů. Vyprávěla se pak
historka, že jeden z oněch Rusů byl prý postřelený a byl v nemocnici. Standarta z autobusu, jíž se
Němcům nepodařilo ukořistit, měl prý po celou dobu v nemocničním lůžku, a tak ji zachránil.

• V dřevěné stodole–šopce při cestě vedle stavení č. p. 160 byl uschován sovětský prapor,
který kdosi z vraku auta, když bylo sestřeleno, vzal a tam uložil. Rusové ten prapor po přechodu
fronty hledali, byl jim vrácen a ruský důstojník si ho odnesl…

• Na uhlí a na slámě spali chlapi. Němci na ně: jste partyzáni! A dalo hodně vysvětlování, že
jsou to manželé a otcové rodin, jen nemají kde si lehnout.

• Jeden z Rusů byl zraněný ve sklepě a já mu jako kluk obvazoval roztříštěnou ruku. Měl
mapu a zdravou rukou vysílal do éteru a zase přijímal zprávy. Žádal o posily, hlavně munici,
zbraně. Munice přijela na voze taženém koněm. Byl to pěkný kůň a když přijel, zastřelili ho a
snědli. Zůstala po něm ohlávka a sedlo (byly vystaveny na výstavě v roce 2010).

• Ve škole byl vojenský lazaret a v 1. patře, kde byla později Síň tradic, byl operační sál. Pravilo
se, že když tam ředitel školy Konečný v první den osvobození přišel, nalezl na stole odoperova-
ného, ale mrtvého Němce.

• Před školou se mohlo stát dvakrát neštěstí — z klukoviny. Poprvé chlapci, který vyplazoval
na Němce jazyk a dělal jiné opičárny za sklem okna. Jeden z vojáků si toho všiml a chtěl za ním.
Z toho by bylo peklo, ale nakonec se to odbylo jen napomenutím. Jiného chlapce zase málem
přejelo ruské auto. Děvčata trhala u Možíška šeříky a házela je Rusům na auta. Tu bylo slyšet
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brzdy. Táta se zrovna holil a vidí, jak jeho 3letého syna ruský voják, řídící vůz, vzal a přenesl na
druhou stranu cesty. Málem ho přejel, protože chlapec nestačil přes silnici tak rychle jako ostatní. 

• Když Němci odešli a všichni se mohli vrátit do místností, viděli jsme z okna zasažené domky
kaťuší, totiž Boščíkovu, Školovu, Pastorovu, Oráče a hlavně hořící č. p. 3, protože byla dřevěnkou.
Kaťuše letěla kdesi od bruzovické strany, snad z Velicesty. Otec zvědavé děti nahnal všechny do
sklepa, měl o ně strach, aby se jim nic nestalo.

• Němci den před tím, než opustili Dobrou, hrozně ve škole vyváděli. Byt ředitele Konečného
nacházející se v patře staré školy, byl jimi prohledáván. Pod vaničkou našli schovanou českoslo-
venskou vlajku. Konečným nic neudělali, ale vlajku položili na dřevěné schody a šlapali po ní. Neví
se jak, ale druhý den, když bylo třeba, byla československá vlajka už zase úplně v pořádku…

• Němci byli dva dny před osvobozením v chalupě ve Staré dědině ve světnici; rodina musela
zůstat v kuchyni. Tam byla i kolébka s 5týdenní holčičkou. K ní přešel rakouský Němec a zahoupal
s ní: „Taky mám doma asi tak starého synka… Kdoví, jestli ho kdy uvidím…“.

• Němci dělali ve světnici neustálý ruch, ale nic více, jen vycházeli a zase se stahovali. Ráno
si uvařili snídani a než odešli, dali paní domu prášek na praní a mýdlo, ať po nich vydrhne byt.
Vrátili půjčený plechový hrnec a darovali dvě nové čisté utěrky.

• Matka dostala strach o nás, děti, a protože jí známý za řekou nabídl úkryt, šla za palby podél
tratě s námi, dětmi. Tu je zastavil esesák a mířil na nás od boku samopalem. Měl už asi toho taky
dost a nechal nás na pokoji. Tak jsme došli šťastně.

• Do domu vtrhl nejdříve malý oddíl Němců. Vybrali všechny mužské civilní šaty. Ze stodoly
vzali seno. Odešli záhy a nato přišel štáb několika důstojníků s telefony a dva docela mladičké
vojáky, kteří si vzali civil, odsoudili. Byli zavřeni ve světnici s okny nalevo od vstupu, kde ještě byly
mříže. Tam byli dva dny uvězněni pro dezerci. Co se s nimi stalo, neví se.

• Němci stříleli z obrněného vlaku, který jezdil z města do Dobré, směrem na západ k městu,
z města zase do Dobré. Jeden granát vletěl také na dvůr Kaňokova kolářství a rozbil studnu, z níž
kus obruby vyletěl do vzduchu a přistál na střeše dřevěnky souseda, hrobníka Ježe. Jedna střepina
vlítla do třešně u sousedů a porazila ji. Zatímco oni se třásli strachy v domě, že Němci něco pro-
vedou nebo jim Rusové zapálí dům, na druhé straně kolejí lidé vybírali z vagonů cukr, mouku,
látky. To potvrdili i jiní, kteří cestou od tratě viděli lidi, jak vozí na vozících i plnými náručemi věci.

Ve světnici se vařil na kamnech neustále prádelní hrnec černé kávy a Němci jen chodili a pili.  
Nějaký Němec se trefoval z pistole do lípy, kterou měl za terč.
• Němci se zbavovali munice, které bylo všude tolik, že si ji mohl kdokoli nasbírat, kolik chtěl.

Také starých pušek a samopalů se zbavovali, aby nebylo poznat, že jsou vojáci, když se převlékali
za civilisty. Pušky a samopaly proto položili jednu vedle druhé vedle sebe na dvoře a pak přes ně
přejeli těžkým vojenským vozem, aby se zničily a nemohli je civilisté nebo Rusové použít.

• V květnu 1945 brali Němci rukojmí, které drželi v kině. Jedním z nich byl i ředitel školy Jaro-
slav Konečný, jemuž střídavě nosili jídlo jeho synové. Rukojmí byli odkázáni na to, co dostanou,
nebylo o ně postaráno. Vzali i zvědavce, kteří vyběhli ven se jen podívat, co se to u kina děje. Paní-
máma si to nenechala jen tak líbit a protože byla zvyklá na ledacos, dovedla se postavit i Něm-
cům, což se brzy ukázalo. Navařila prádelní hrnec polévky a nesla ji vařící do kina, kde měla zatče-
ného manžela i syna. Německý strážník ji nechtěl vpustit, ale ta se s ním začala vadit a křičela na
něj nebojácně — „oni mají hlad!“ Kupodivu ji Němci dovnitř pustili a všichni přítomní jedli dvěmi
lžícemi, které přinesla, z celého hrnce.

• Bylo vidět hořící Bašku celou noc, i druhou noc. Stařenka se modlila i za nás, protože byla
velmi pobožná, ale jak šla fronta, byla zticha. A soused se jí ptal — proč se nemodlíte? Ta mu
odsekla nečekaně „s . . . ti na boha“. Tak vypjatá doba tehdy byla…
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• Ve sklepě bylo najednou hrozivé ticho — ticho — ticho — vyjít nebo nevyjít, co se venku
děje? V tom někdo třískal na zatarasené okno a poznali hlas souseda: „Vylezte, už je po všem!“

• Ze 4. na 5. května jsme spali jako v pohádce, klid, ticho, až ráno ve 4 hodiny někdo bouchá
na dveře — byli to osvoboditelé. Ptali se, jsme-li Češi a pak udělali na chalupě (č. p. 320) velkou
šipku (jako směr postupu pro  následující oddíly a trén osvoboditelské armády) a požádali nás,
abychom odklizovali překážky na cestách, aby mohli osvobozovat další území. — Šli jsme — a pla-
kali radostí…

• Naproti Březinů byl rozstřílený hakl (obrněný transportér na pásech), na kterém si kluci
hráli. Měl utrženou věž s náměrnými měřidly a na těch se učili kluci zaměřovat. Děsivé zbraně
byly rázem klukovskými hračkami…

• Munice se po odchodu Němců všechna odvážela z celé dědiny na kolečkách na sokolské
hřiště, kde bylo pro ni vyhrazeno místo. Stříkalo se na ni vodou, aby zchladla a nevznítila se, což
by mělo tragické následky. Prázdné hilzny byly ještě léta zaraženy do země a při cvičení sokolů
nebo při radovánkách se do nich zapichovaly praporky. 

• Necelý týden po osvobození sváželi kamarádi hilzny (ostré náboje) z okolí na vozíčku na
obecní úřad naproti kostela. Dvě si ulili, že je vystřelí na řece. Podpálili pod ní ohníček a namířili
na druhý břeh. Tu náboj vystřelil a skolil několik větví olší. Babka, co šla právě po lávce, spadla od
té mordy i s kozou do řeky.

• Dům Březinů u Vrbiny (č. p. 442) byl neobyvatelný, protože dostal zásah, ačkoli ne přímý,
jen tlaková vlna vyrazila okna a vše uvnitř včetně peřin skončilo samovolně venku. Po dobu něko-
lika dnů, co v něm majitelé nebyli, místní lidé, ne vojáci, jim celý dům úplně vykradli. A tak se
musela celá rodina a s nimi i nájemníci vystěhovat a pak bydlet půl roku — až do listopadu —
u známých a příbuzných.

• Na 4. květen 1945 je vzpomínka, že ten den se po dlouhých pěti letech mohly hrát a z věže
kostela také hrály mariánské písně. Ruští vojáci byli z toho zděšeni, protože nevěděli, co se děje a
muselo se jim vysvětlovat, že nejde o nic jiného, než církevní zvyk.

• Na dvoře v domě při Vrbině leželi dva mrtví Němci, u stahování závor na Špici tři a na louce
u lesa asi mezi 10—20 těly. Byli zahrabáni do země. 

• Jeden z kamarádů byl spolužák, který bydlel blízko trati. Když byl k němu jednou pozván
na návštěvu, s úžasem hleděl, kolik tam bylo zabavených věcí po Němcích, hromady plátna,
povlaků, peřin, celý byt, celý dům různého zboží naskládaného na hromadách.

• Horší vzpomínky jsou na srpen 1945, když se armády vracely ze západu zpět do Ruska,
domů. Každý den bylo nějaké vidět za Starou dědinou u potoka, v místech, kde byl donedávna
kravín, za obecním úřadem. Přijížděli na koních a lidé jim říkali „koníčkáři“. Byly to desítky
vojáků a koní, kteří tu jen přestáli přes noc a ráno zase táhli dále se svými vozíčky, na nichž byla
spousta nejrůznějších věcí, munice, granátů, i pancerfausty a nabytých maličkostí. Každý den tu
byl někdo jiný. Byly jich stovky. Jedni přijeli, přenocovali u Bílého potoka a ráno zase odtáhli,
načež přijížděli jiní — a totéž. Rodiče se hrozně báli o své dcery…

Je samozřejmé, že těch zde otištěných událostí je jen zlomek, neboť každý z obyvatel Dobré
měl na osvobození nějakou vzpomínku, zážitek. Naprostá většina je jich nadobro pryč, ale aspoň
tato malá ukázka nám přiblížila onu dobu, která se s přibývajícími destiletími — asi zákonitě —
stává legendou vzdálenou od skutečnosti. Je to zapříčiněno knihami, filmem, hranými doku-
menty. Kronika ale není románem nebo historickou prací, ale přísným svědectvím doby. Snad se
tímto článkem podařilo poodkrýt trochu té pozapomenuté skutečnosti.

Připravil Rostislav Vojkovský, kronikář
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Dobrfest 2015 
Ve spolupráci s kulturní komisí při obci 

Dobrá se  bude i  letos konat malý hudební 
festiválek Dobrfest. Místem bude již tradič-
ní Cyklobar.

Akce se bude konat v sobotu 13. června 
se začátkem v 17 hodin. 

Vstupné 40 Kč.

Jako každý rok jsme se  snažili pozvat 
zajímavé hudebníky z  okolí, kteří pro vás 
možná známí jsou, možná ne, ale určitě 
stojí za to si je poslechnout. Nabídka je pes-
trá. Stylově zabrousíme do folku i do rocku, 
od  klidnějších písní k  rychlejším, od  plně 
akustických sestav až k elektrickým kytarám.

Můžete se  těšit na kapelu Hrozen, kte-
rá existuje již 20 let s obměnami a pauzami, 

stylově se  pohybuje na  pomezí alternativy 
a  písničkářství s  inspirovanými texty a  na-
léhavou muzikou. Vystoupí zde také sesku-
pení Kujóni, což je umělecké akustické duo 
na  pomezí folku a  country. Další kapelou 
budou Žárovky, mladá kapela, která sama 
sebe označuje jako folk-pop. Mírně přitvr-
díme kapelou Líheň kombinující folk a rock 
s nádechem blues, asi díky svým textů dostal 
styl přízvisko Alkofolk. Závěrem nás svým 
rychlým rockem zabaví kapela Ajdontker, 
která jediná přijede odjinud než z  Frýdku-
-Místku, tedy z Havířova.

Tešíme se na vás. Buďte srdečně zváni.

Václav Baran a členové kulturní komise  

Soukromá hudební výuka 
Miriam Dýrrové dipl. um. 

společně s jejími žáky
 Vás srdečně zvou na

K O N C E R T  ŽÁKŮ 
10. června 2015

- společenský sál při ZŠ Dobrá,
který se koná v 17.00 hodin

Zveme všechny k poslechu pěkných 
melodií z písniček, fi lmů, ...

Uslyšíte sóla, dua, ... a nebude chybět 
také fl étnový soubor – v podání žáků 

Soukromé hudební výuky z Dobré 
a Nošovic.

ZMĚNA ORDINAČNÍ DOBY 
Dětského střediska Dobrá, 

MUDr. Iva Kučerová

od 25. 5. - 29. 5. 2015

25. 5. 2015    po  7.30 - 9.00
26. 5.               út   7.30 - 9.00
27. 5.               st                            14.30 - 16.00
28. 5.               čt    7.30 - 9.00
29. 5.               pá   7.30 - 9.00
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Pozvání
Pracuje se na novém zvonu Panna Maria 

pro kapli v Nižních Lhotách (farnost Dobrá 
u Frýdku-Místku). Všechny náklady s  tím 
spojené zaplatí štědrý dárce. Bude vážit 
100 kg a tón zvonu bude fi s2. Nejdříve bude 
dovezen do kostela svatého Jiří v Dobré, kde 
by  měl být k  vidění po dobu 14 dnů. Také 
při Noci kostelů 29.  5. Potom se  převeze 
do kaple Navštívení Panny Marie v Nižních 
Lhotách a  tam zvon požehná generální 
vikář Mons. Martin David při příležitostí 
poutě v  neděli 31.  5.  2015 v  10.30 hodin. 

Všichni jste srdečně zváni na tuto slavnost. Sta-
rý kovový zvon bude darován do  kostela sva-
tých Petra a Pavla v Litenčicích u Kroměříže.

 
S přáním všeho dobra,        P. Bohumil Vícha

fuzbor@volny.cz
http://bvi.rajce.idnes.cz/
http://www.facebook.com/bohumil.vicha
http://signaly.cz/BohumilVicha
www.farnostdobra.cz
www.ado.cz/poutni/
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Pozvání k spole n  prožité „Noci kostel  2015“

ímskokatolická farnost Dobrá Vás srde n  
zve na již tradi ní „Noc kostel “, která 
prob hne v pátek 29. kv tna 2015 v našem 
kostele sv. Ji í. Je to p íležitost, kdy mohou 
všichni lidé neobvyklým zp sobem navštívit 
prost edí dýchající minulostí a pokorou, kdy se 
mohou seznámit s prostory b žn  ve ejnosti 
nep ístupnými a nahlédnout do zákulisí našeho 
kostela. 

Noc kostel  2015 je také: 

 pozváním všech lidí dobré v le ke spole nému setkání a k objevování krásy 
k es anských výtvarných a architektonických poklad , 

 projevem kreativity a d v ry v život u lidí, kte í chrámy stav li a zdobili, ale i u t ch, 
kte í je dnes obývají a cht jí se pod lit o svou víru, o sv j život, a svoje osobní 
obdarování a dovednosti, 

 nabídkou zakotvené k es anské spirituality, modlitby a služby pot ebným, 
 znamením živé spolupráce k es anských církví, která zaceluje rány vzniklé 

v minulých staletích. 
 
Program: 
17:30 – 17:40  Zahájení „Noci kostel “ hlasy zvon  
17:45 – 18:30  Mše svatá 
18:30 – 21:00 Možnost výstupu na kostelní v ž s prohlídkou nových zvon  sv. Ji í, 

sv. Antonín, Panna Maria a krátkým výkladem 
(skupinky max. 15 lidí v patnácti minutových intervalech)  

21:15 – 22:15  P ednáška kroniká e obce Rostislava Vojkovského 
„Filmové ohlédnutí za tím, co se v naší obci událo v minulém roce“ 

22:30 – 23:00  Vystoupení doberské scholy 
23:00   Krátká záv re ná adorace s požehnáním 

 
Po celou dobu trvání „Noci kostel “ bude kostel p ístupný všem návšt vník m, kdy mají 
možnost prohlídky celého kostela v etn  k ru, sakristie a kaplí. Dále mají možnost zeptat se 
na cokoliv, co je bude zajímat a co budou chtít v d t. 
 
V bo ních kaplích bude po celou dobu akce probíhat výstava obraz  M. Brodové a výstava 
Madony Dagmar Molinové. 
 
B hem celého programu máte také možnost vp edu p ed oltá em rozsvítit svíci za blízkého 
lov ka a do p ipraveného koší ku vložit sv j úmysl, prosbu nebo pod kování, za které se 

bude sloužit mše svatá ve tvrtek 4. ervna v 17:45 o slavnosti T la a krve Pán . 
Více informací naleznete na www.nockostelu.cz.   
                 Srde n  zvou farníci z Dobré 
 



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!

Nabídka
pronájmu bytů
v obci Dobrá

Byty jsou vybaveny kuchyňskou 
linkou, WC, koupelnou s masážním 

sprch. boxem aj.

Možnost pronájmu i bytu 
kompletně vybaveného nábytkem 

a ostatním zařízením.

Bytové domy i byty jsou po 
revitalizaci, v blízkosti středu obce.

K dispozici vlastní parkoviště nebo 
možnost pronájmu garáže.

Kontakt:

mobil: 603 854 852
e-mail: alosed@seznam.cz
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Skladník skladu s VZP + P sk. C nebo T

RÁDI VÁM NABÍDNEME:
 motivující odm ování
 možnost i dlouhodobé spolupráce
 jistotu výplatního termínu
 místo výkonu práce: Pivovar Nošovice

VAŠE PRACOVNÍ NÁPL :
 Vychystávání zboží pro expedici
 práce s dodacími listy
 manipulace se zbožím
 p esouvání b emen pomocí VZV i ru n

NAŠE POŽADAVKY NA KANDIDÁTY:
 SOU výhodou
 platný pr kaz na VZV podmínkou !
 praxe s ízením VZV
 idi ské oprávn ní sk. C nebo T podmínkou !
 fyzickou zdatnost a spolehlivost

V p ípad zájmu neváhejte a
kontaktujte nás.

Marta Tricha
Tel: mobil: +420 733 125 341
email: tricha@ascari.cz

Bc. Petra Machová
Tel: mobil: +420 734 647 677
email:machova@ascari.cz
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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

---------------

732 427 026 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 8. 6. 2015 do 12.00 hodin.



70. výročí konce války Koncert hudební školy
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